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যুগে কথা 

আজকালকার যুগের মস্ত কথ হইতেছে সাম্য, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য । 

এই কথাটাই নান! ক্ষেত্রে নানা রূপে নানা নামে জগতের 
সমস্ত আলোড়ন বিলোড়নের কলহ কোলাহলের কেন্দ্র হয়া 

উঠিষ্াছে। €17075651777058600) শবটি আজ বথাতথা 

মুখরিত হইতেছে । ১617) 7517 বল, প্ঘদেশ'ই বল, অর্থ এ 
একই । 50901811950) 5977010511917)) ১০৮1০০৪া7 এমন কি 

*০716679966195177* পর্য্যন্ত ধ একই “স+ অথব। “ন* এর মাহাত্বয 

ঘোষণা] করিতেছে । ব্যষ্টি হউক আর গোঠী হউক, কেছ আর 
অপরের কথায় উঠিতে বসিতে চাহিতেছে না, সকলেই চাহিতেছে 

নিজের ভার নিজে লইতে । মুক্ত ভাবে নিজের পথ নিজে করিয়া 

লইতে, নিজের সত্য নিজে খু'ঁজিয়৷ জানিয়া লইতে, নিজের প্রতিষ্ঠা 
নিজে করিয়া লইতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, অধিকার ত 



এম্যরাজের পথে 

আছেই ত! ছাড়! এইটাই কর্তব্য । মানুষের শক্তি এই পথে, 

মানবজাতির শান্তিও এই পথে- জীবনের সার্কতার জন্ত 

নান্ঃ পন্থা | 

একট যুগ ছিল যখন কর্তার ইচ্ছায্স কম্ম হওয়াটাই সমাজের 

ছিল নিপ্নম ও আদর্শ। তখন কর্ত! হইবার অধিকার সকলেরই 

ছিল না, কারণ সকলেরই সে রকম বিগ্াবুদ্ধি শত্তি-সামণ্থয আছে 

ব। থাকিতে পারে তাহা মানা হইত না৷ । স্বভাবের দোহাই দিয়াই 

হউক অথবা কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া হউক বলা হুইত, 

মানুষের মধ্যে আছে উত্তম ও অধমের শ্রেণী বিভাগ । উত্তমের 

কথ! অনুসারে চলায় অধমের কজ্যাপ। অধম নিজের ভাল 

নিজে বুঝিতে পারে না,' সেই অনুসারে নিজে নিজে চলিবার 

ক্ষমতাও তাহার নাই) তাই উত্তম তাহাকে বুঝাইয়! দিবেন, 

পদে পদে ঠেলিয়া লইবেন। আব এই রকমে সমাজেরও হয় 

সুশৃঙ্খল । সকলেই যদ্দি স্ব স্ব প্রধান হয়, তবে গোলমালের 

ত অবধি থাকিবে নাঃ নিজের জন্য নিজে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়। 

মারামারি কাটাকাটি হইবে,সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে, তখন 
ণনজ' বলিতে কোন মানুষই থাকিবে ন। তাই শ্রেষ্ট, গুরুজন ও 

শান্তর মানিয়। চলিতে হইবে । সমাজের কর্তাদের আজ্ঞা শিরোধার্্য 

করিতে হইবে। 

সমাজের নান! ক্ষেত্রে এই রকম নান৷ কর্তা পুর্বকালে 

উঠিয়াছিজেন। সমষ্টিগত জীবনে আগে আমাদের দেশে ছিলেন 
ব্রাহ্মণ, ইউরোপে ছিল 01)0701)- ত্রাহ্মণে ও শুত্রে, 015১101)- 

চর 
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1121) ও 1,27-1)91এ কি রকম সম্বন্ধ ছিল, ইতিহাসে সে কথাটা 

খুব স্পষ্ট করিয়া ফলাইয়্াই লেখা আছে। তারপর আর এক 

কর্তা ছিলেন রাজ! _1১০11৮০167 € আজকালকার ভাবায় বলিব 
10)017-51001610 ) 05500901910 হউক আর ড1010076 069106191 

হউক রাজাই ছিলেন প্রজার মালিক বা অধিকারী, রাজাই প্রজার 
ভালমন্দ নির্ধীরণ করিতেন, রাজারই ছিল প্রজার দোষগুণের সব 
দাক্িত্, প্রজার নিজন্ব সত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। পারিবারিক 
জীবনে, যিনি ছিলেন কর্ত। ( 18007 71011175 ) তীহার প্রভাব, 

অধিকার, ক্ষমতার ত এক রকম অবধিই ছিল না। সন্তান ছিল 

পিতার জিনিষ, পিতার প্রীত্যর্থে সব করা, পিতৃপুরুষদিগকে সন্তুষ্ট 
করাই ছিল সন্তানসন্ততিদের একমাত্র ধর্ম। পিতার বিরুদ্ধে 

দাড়ান ত দুরের কথা, পিতার মনের কথা আগে হইতেই জানিয়। 
যে সেই অন্সারে চলিতে ন। পারে সে ত কুসস্তান, মহাপাতকী । 
তারপর স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সে কথা বিশেষ বলাই 

বাহুল্য । স্ত্রী আপন অস্তিত্বকে ডুবাইয়া জলাঞ্জলি দিয় কি রকমে 
স্বামীর কুক্ষিগত হইয়া গিক্াছেন তাহার নিদর্শন বাংল দেশে 
ভারতীয় সমাজে বেশী খুজিয়া পাইতে হয় না। তারপর আর 

এক কর্তী হইতেছেন গুরু, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে রকম এক 

সময়ে ছিল ও এখনও আছে তাহা! দেখিয়! বুঝা কষ্টকর শিষা একটি 
সজীব মানুষ, না জড় পদার্থ মাত্র। 

এই ত গেল পুরাতন কালের কথা- নুতন কালেও যে এই বব 

জিনিষের চিহ্ন লোপ পাইয়াছে ত।হা নয়, তবে ইহাদের জোর 

৩ 



খ্যরাজের গথে 

জেফ কছিছ। গিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু পুরাতন 

কাজের বর্ডার দল ছাড়া, নূতন কালে নূতন যে কর্তার দল 

উঠিযাছে না উঠিতেছে সে সম্বন্ধে কিছু বল! দরকার। 

রাজার কর্তৃত্ব আজকালকার যুগে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে 

ংসিয়াছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। পুরাতন কালেও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বে 
একেবারেই ছিল না তা নয়--গ্রীসে, স্পার্টায়, রোষের ইতিহাসে 

ইহার পরিচয় খুবই পাই? কিন্তু তবুও বিশেষভাবে এটি হইতেছে 
জাধুনিক যুগের কথা । আজকাল প্রত্যেক দেশবাসীকে শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে, শুধু শিক্ষ! দেওয়া নয়, কাজে কর্মে লাগাইয়া 

জোক করিয়। প্রমাণ করা! হইতেছে যে রাষ্্ররূপ যন্ত্রের সে 

একটা অঙ্গ মাত্র । প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন সাধন। হুইতেছে এই 

ষন্ত্রটাকে ভাল করিয়া চালান, ইহার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্ত তাহার 

সমস্ত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করা । দেশ অর্থাৎ দেশ-শক্তির কেন্ত্র 

বা প্রতিনিধি যে রাষ্্রশক্তি তাহাই ঠিক করিয়। দিবে প্রত্যেক 

ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ও কর্ন, সেইটুকুই সে করিবে, তাহা ন! 

কৰিলে ব তাহা ছাড়া নিজের ইচ্ছামত কিছু করিলে সে 

হইবে এনার্কিষ্ট_আইন-ভঙ্গকারী, তাহার স্থান ফাসীকাঠে, 

জেলে। রাষ্ট্র "যে কেবল নিজের লোকের উপর কর্তৃত্ব 

করিতেছে তাহা নয়, পরের রাজ্যের উপরও যথাসাধ্য সে বর্তৃত্ব 
ফলাইতে চেষ্টা করিতেছে। আগেও অবশ্ত এক রাজ্য 

আর এক রাজাকে অধিকার করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিত, এজন্ত 

যুদ্ধ বিগ্রহ হইত বথেষ্ট, সমস্ত ইতিহাসের অর্থই বোধ হয় ত এই 
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ব্যাপার। কিন্তু তখন কথাটা ছিল খুব স্পষ্ট, যে খাইতে চাহিত্ত 
সে খোলাখুলি বলিত আমি তোমাকে খাইব। কিন্ত আধুনিক 
যুগে ঠিক সে রকমটি হয় না-_আধুনিক যুগে যে খাইতে চায় সে 
বলে তোমাকে খাইব না, তোমাকে ০01%11155 করিব, আলোকে 

আনয়ন করিব। ইউরোপের সাদ। রাষ্ট্র সব এসিয়ার আফ্রিকা 
কালো রাষ্ট্র সবকে এই কথা বলিতেছে। 11970907 নেশন 

সব অপেক্ষাকৃত হর্ধল লোকদিগকে বলিতেছে, তোমরা শিপু 

তোমাদের ভার আমরা লইলাম, আমাদের স্বার্থ নাই, জগতের 
মানবজাতির উন্নতিকল্পে তোমাদের শিক্ষার্দীক্ষার বন্দোবস্ত 

আমাদিগকেই করিতে হইবে, আমাদদের কথ! অনুসারে চলির্তে 

মূর্খের মত ইতস্ততঃ করিও ন|। 
তারপর আর এক কর্তা হইতেছেন “বড় লোক” অর্থাৎ 

টাকাওয়ালা। অর্থ যাহার বত তাহার যে মান সন্ত্রম শুধু তি 

তা নয়, তাহার ক্ষমতাও তত। তিনি ষে শুধু তাঙ্গিতে গড়িতে 

পারেন ত| নয়, কি রকমে ভাঙ্গিতে হইবে আর কি রকমে গড়িতে 
হইবে সে জ্ঞান বুদ্ধিও তাহারই আছে। দেশে দেশে বে বুদ্ধ কা 
সন্ধি হয়, তা অনেকখানি ধনকুবেরদেরই সুবিধা অন্বিধা' অনুসারে । 

মাল আমদানী রপ্তানি সরবরাহ হয় তীহাদেরই প্রয়োজন বুবিন্বী 

জিনিষ তৈয়ারী হয়, ফ্যাসানৈর প্রচলন হয় তাহাদেরই কচি পািতৃপ্রি 
জন্ত। গরীব লোকেরা নিজেদের সুখ সুবিধা মত জীবন বাপন 
করিতে পারে না, তাহাদের সুখ সুবিধ। বড় লোকেরা ফলিক 

ভুখিয়া দেন। সমাজের যে একটা 1১20 (01৩5 থাকা রা 

€ 
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সেট।৷ বড়লোকেরাই বজায় রাখেন ও রাখিতে পারেন --ছোট 
লোকের ধর্ম ও কর্ম হইতেছে “কাঠ কাটা আর জল টানা, 

(1)657215 91 ৮0০00 200. 012,57215 01 52661. 01 

আধুনিক কর্তাদের লিষ্ট অসম্পূর্ণ রহিয়! যায়, যদি আর এক রকম 

শ্রেণীর কথা৷ আমরা উল্লেখ না করি । সে শ্রেণী হইতেছে মুনিব 

বা স্জুরদের। মুনিব আর চারে হুজুর আর মজুর এ সম্বন্ধটা 

বিশেষভাবে বর্তমান যুগের সভ্যতার । আজকালকার নীতিশাস্ত্রে 

একট! নূতন পাপের জন্ম হইয়াছে দেখা যায়, ভার নাম 115071)0।- 

01209)--চাকুরে যদি মনিবের মন কোগাইয়া না চলে, মজুর 
যদি সর্ববতোভাবে হুজুরের আজ্ঞাকারী ন। হইক্া থাকে তবে সেটা 
দোষের € ০17) ) শুধু নর, সেটা হইতেছে পাপ (577 )। কথাটা 

ক্মতিশয়োক্তি হইল কি? অন্ততঃ ভারতবর্ষে যে নয়, তার প্রমাণ 

খামরা অনেকেই নিজের নিজেব ভিতরে ভাল করিয়া তল্লাস 

করিলে নিশ্চয়ই পাইব জোর করিয়া! বলিতে পারি। দ্বাস প্রথ৷ 

(5০79010 ) আগেও ছিল। কিন্তু একটু আগেই যেমন আমর! 

আর একটা জিনিষের সম্বন্ধে বলিয়াছি, পুরাকালে জিনিষটা 

ছিল খোলাখুলি, সেখানে কোন লুকোচুরি কোন দ্বার্থ ছিল না, 

সেট! ছিল খুব শরীরগত ব্যাপার, তারপর তখনকার দিনেও 

মুক্তির অবকাশও সম্ভাবন। ছিল-_ছিল যেমন অন্ততঃ 55.00179119) 

ছিল [২৭175010, কিন্তু বর্তমানের দাসত্ব একেবারে জমাট নিরেট 

একটুও ফাক কোথাও নাই। তারপর এ জিনিষটা! ততথানি 

শরীরের নয়, যতখানি মনের ) আগের জিনিষটি ছিল সরল সোজা, 
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যুগের কথা 
কিস্ত এখনকার মধ্যে আসয়াছে কুটিলত| কার্পণ্য--মানি অথচ 

মানি না, মনের প্রাণের এক অংশ মানিতে চায় আর এক অংশ 

চায় না। উপর নাচ এখনক:ব্র দিনে আবার থাকে থাকে সাজান 

(301.8001805) ১ প্রত্যেকের আছে ছুই রকম ভঙ্গী,উপবের দিকে 

তাকায় আপনাকে যে পরিমাণে সঙ্কুচিত কবিম্া,নীচের দিকে তাকান 

আপনাকে সেই পরিমাণে বিস্কষারিত করিয়া । তবে ছ্রঃখের কথ! 

নীচের দিকে তাকাইবার অবকাশ সকলেরই গোটে না। এ 

ক্ষেত্রেও দেখি মুনিব বাহুজুর ঘে সব সময় অত্যাচার করিবার 

জন্যই চাকুরে বা মজুরের উপর প্রভৃত্ব করিতে চানেন তাহ। নয়, 

চাকুরের মজুরের উন্নতি বা মঙ্গলের জন্যই মুনিব হুজুর তাহাদের 

ভার গ্রহণ করেন। 

এই তত হইল অবস্থা । কিন্তু সমাজের জগতের পতিতদের 

শৃদ্রদেব মধ্যে একটা ঠেতন। জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, কেহই 
অপর কাহারও ভার লইবর আধকারী নয়। যে যত ছোট হান 

অশক্ত হুউক ন1 কেন, সে বড়'র উন্নতের শক্তিমানের হাত ধরিয়া 

চলিবে না, বড় উন্নত শক্তিমানও তাহাকে কৃপ। দয়! পরবশে 

হাত ধরিয়া! চালাইতে চেষ্ট। করিবে না। মুক্তর মধ্যেই শক্তির 

প্রতিষ্ঠ। ৷ নিজের প্রেরণায় নিজের সামধ্যে নিজের পথে প্রত্যেককে 

চলিতে দ্বাও-_সুুলচুক হউক ক্ষতি নাই, তুলচুকের মধ্য দিলা 
থুরিয়৷ ফিরিয়! নিজে যে আমি সত্য পাই তাহাই আমার খাঁটি সত্য, 

ঠেকিয়। যাহ! শিখি তাহাই আমার আসল জ্ঞান। ছাত্রকে 

গুরুমহাশয় পিটাহয়। মানুষ করিবেন না, ছাত্রকে নিজের রুচি 

চা] 



স্বরাজের পথে 

নিজের কৌতুহল অনুসারে চালতে দিতে হুইবে। পিত৷ পুত্রকে 

আপনার ছাচে চালিয়া গড়িতে চেষ্ট। করিবেন না, পুত্র নিজেই 

নিজের ছাঁচ খু'জিয়। গড়িয়া লউক | স্ত্রী স্বামীর প্রতিধ্বনিমান্র হইবে 

না, স্ত্রীও আপন সত্তাকে বজার রাখুক, নিজের নিজত্বকে ফুটহিয়া 
তুলুক। গবীবের! তাই ধনীর বিরুদ্ধে, মজুরের! মুনিবের বিরুদ্ধে 
আপন আপন সত্যকে সত্বকে বাচাইয়। তুলিবার জন্য জোট 
বাধিতেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের মান্ষ দীড়াইয়াছে ০০১+- 

019110090৭5 0)০01019 রূপে, পরাধীন নেশন ক্রমে ক্রমে 501) 

০) ১:০১ নয় কিন্তু একেবারেই স্বাধীন হইতে চাহিতেছে। 

কালে! জাতি সাদ! জাতির 17)4270900 খীকার করিতে নারাজ । 

এ যুগ শৃদ্রেরই যুগ । 

জগতের শৃদ্রেরা আধকারী ভেদ বলিয়া কোন জিনিষ মানিতে 

চাহিতেছে না । আঁধকার সকলেরই সমান। আঁধকার ব৷ ধাবা 

অনুসারে সামর্থ্য আছে কিনা তাহা প্রতোকে নিজে বুঝিয্পা দেখিবে 

-৮অপরের তাহাতে হস্ুক্ষেপ করিবার কিছু নাই, তাহা লইয়া 

মাথাব্যথারও প্রয়োজন নাই। স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে আমি যদি 

গোল্লাযস যাই, তবে সে অধিকারও আমার থাকিবে, গোল্লায় যাওয়া- 

টাই আমার তৎন সার্থকতা । বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু স্বাধীন তন্ত্র 

হইলে মানুষ গ্নোল্লায় যাইতে পারে না, ক্ষণকালের জন্য একটু 
বেচাল হতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভম্ম করিবার কিছু নাই-- 

প্রন্কৃতির নিয়মই এ£ রকম খাভু কুটিল পথ ধরিয়া! ঠিক লক্ষ্যে গিকক। 
€পীছান। স্বাধীন হইলে আন্বর্লগু ব। ভারতবর্ষ ধ্বংদ পাইবে নে 
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যুগের কথা 
ভয়ট। আসল ভয় নয়, আসল ভয় হইতেছে আয্নর্লগ ব৷ ভারতবধের 
কর্তাদের বড় অন্থবিধা হইবে। রুসিয়৷ আপন ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট 

স্থাপন করিলে রুসিম়্ার যে বিপদ হইবে, সেটাকে খুব ফলাইয়৷ বলি, 

আনল বিপদ ষে ইউরোপের কর্তাজাতিদের হইবে সেই কথ উহাতে 

টাকিয়া রাখবার জন্ত। ব্রাহ্মণের! শুদ্রদের মাথার কাছে যে 

ৃদধানুষ্ঠটি বাড়াইম্! দেন, তাহা! কতখান শুদ্রদের পারত্রিক 

পারত্রাণের জন্ত আর কঙথানি নিজেদেরই এঁহিক জআত্মগ্রতিষ্ঠার 

জন্ত তাহাও বিবেচনা করিয়া দে'খবার বন | 

[কন্ত কর্তাদের দক হইতে বে কৈকিয়ৎট। দেওয়। যায় সেটা 

অস্তঃসার শুন্য অথব! তাহাদের কথাটা যে একবার প্রণিধান করিবার 

যোগ্য নয়, তাহ! ন; হইলেও হইতে পারে । কর্তাদের পক্ষে আমর! 

ওকালতনামা লই নাই, কিন্ত আজকালকার যখন গোড়ার তত্ব 

লয়] ভাঙ্গাচুরা হইতেছে তখন সব দকই নাব্বকার ভাবে সমান 
নজর দেওয়। কর্তব্য মনে কব্রি। সমাজে বড় ছোট উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ 

শুদ্র ষে একট। বিভাগ হইয়ছে হইতেছে সেটা দেখি সর্বদেশের 

সর্বকালের জিনিষ--ক্ৃতরাং তাহাকে সমাজের একটা স্বাভাবিক 

অভিব্যক্তি না বলিয়া থাক৷ যায় না। বড় যারা» উচ্চ যারা, ব্রাচ্ছণ 

বাবা তাহার! ষে এক সময়ে যুক্ত করিযা! জোট বাধিকা এমন 

ছুক্ষাধ্যটি করিতে আরম্ভ করিম্াছে, এ রকম বলিলে মানুষসম্বন্ধে 

সমাজনন্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়। হয় না। এই যেমন 

25170101506 বা ১৪৪০৪০০০দের মুখে একটা কথ অহরছ 

শোন! ঘায় যে মেয়ের স্বাধানত৷ স্বাতন্ত্য বিহীন হইয়। পড়িয়াছে, 

নি 
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পুরুষের ছার়ায় পুরুষের পর্দতলে পতিত রহিম্বাছে, সেটা হইতেছে 

পুরুবের আত্মপ্রতিষ্ঠার কারস্াাজ-__পুরুষেই সমাজ গড়িয়াছে 
নিজের সুখ সুবিধার জন্ত । [কন্ত বাস্তবিক পক্ষে এট] কি সম্ভব? 

সমাজ যাদ পুরুষেই গড়িয়া! থাকে,তবে গড়িবার সময় মেয়েরা কোথায় 
ছিল? মেয়ের কেন ওখন প্রতিবাদ করিল ন বা নিজেদের 

স্থাব্ধামত মাজকে গড়িতে পারিল না” যদি বল, পুরুষেরা 

জোর জবরদস্তি করিয়৷ ব। ভুলাইয়। ভালাইয়। এরূপ করিয়াছে-_ 

কিন্তু মানণজা। এর এক অর্ধেক আর অর্জেককে এমন ভাবেই ভেড়া 

বানাইয়া ফেলিল, বশেষতঃ ছুই অর্ধেকের সম্বন্ধ যখন এমনতর যে 

একজনের সাহচধ্য সহযোগী ত1 ছাড়। অর একজন একপদ্দ অগ্রসর 

হইতে পারে না? আর ইাতহাসে জোর জবরদস্তির-_-সে ভুলানের 

ভাগানের প্রমাণ কোথার়ও দেখিতে পাই কি? বল! যাইতে পাবে, 

জান্ষটি আস্তে আস্তে গাঁড়য়। উঠিযাছে, এক দিনে হয় নাই, মেয়ের। 

আজ দেখিতে পাইঙেছে তাহার কি রকমে ধাঁরে ধীন্রে জালের মধ্যে 

প1 |দয়। ফেলিয়াছে। কথাটা! সত্য হইতে পারে-_কিন্ত ইহাতে 

পুরুষের দোষ নাই, পুরুষেরা সঙ্ঞানে ছুষ্টধাদ্ধর দ্বার। গ্রণোর্দিত 

হইয়া যে এ কাজ করিয়াছে তাহ নয় । সমাজের একট! প্রেরণায় 

স্বভীবেরহ টানে পুরুষ এই ভাবে চলিয়াছে, শুধু তাই নয়, মেয়েরাও 

তাহা মানিয়। লয়াছে। এই শেষ কথাট। আমর! সহজেই ভুলিয়! 

বাই, কিন্তু সেইটাই আসল কথ।। মেয়ের! যে পুরুষের উপর এত 

ভররমীল, পুরুষের ছায়। ব। প্রতিধবনির মত হইয়া উঠিম্বাছে 
তার গোড়ার কারণ, মেয়েদের স্বভাবে নিশ্চয়ই এই রকম একটা 
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জিনিষ আছে, এই রকম হওয়ায় মেয়েরা একটা আনন্দ একট! 

তৃপ্তি একট! সার্থকতা পাইয়াছে | হইতে পারে, পুরুষেরা শেষে 

মেয়েদের এই দৌর্ধল্য টের পাইয়া, আরও সুবিধা করিয়া! লইয়াছে, 
বাধনটা আরও কসিয়া ধরিয়াছে। মেয়েরা অভ্যাসক্রমে অন্ধভাবে 

তাহাতে জায্ন দিয়াছে; কিন্তু এট] গোড়াঁর সত্য নয় । সেই 
রকম শূদ্রেরাও যে ব্রাঙ্গণের পদতলে, তার কারণ ব্রাহ্মপ্নের আত্ম- 

প্রতিষ্ঠার লোভ হুইতে প!রে, সমাজের জন্য একট। বিশেষ আদর্শ 
ও সাধন স্থাপনেব চেষ্টাও হইতে পারে, কিন্তু আর একটা কারণ 

ব্রাহ্মণের পদতলে থাকিয়! শুদ্রের নিজেরই একটা লোভ ও তৃপ্তি। 

ভারতবর্ষ ষে বিদেশীর অধীন, এসিয়। বা আফ্রিক! যে ইউরোপের 

ছায়াতলে, কাল। লোক বে সারদা লোকের খেলার পুতুল, তার কারণ 

একের চুল বল কৌশল হুইভে পারে কিন্তু তাহাতে অপরের সম্মতি, 

তৃপ্তি ষে কিছুই নাঃ তা”ও বলা চলে না। 
বড় যে ছোট*র উপর কর্তৃত্ব করে, তাতে বর অভিমান আছে 

অনেকখানি সন্দেহ নাই? কিন্তু কর্তৃত্বেব পাত্র হইয়া ছোট”বুও 

যে কিছু অভিমান নাই তাহাও নয়। আমি এমন ননিবের 

চাকর, আমি এমন হাঁঁকমের ভুকুমবরদার--এই বলিয়! আমি 
ষে গর্ব অনুভব করি সেটাও ত কম সত্য নয়। গুরুর গুরুত্বকে 

বাড়াইয়া উচাইয়া, আপনাকে দীনাতিদীন মনে করিয়। শিষ্যই ষে 
চরিতার্থ হয়। আমি নিজে সামান্ত অশনভূষণে সন্তুষ্ট থাকিতে 

পারি, কিন্তু আমার রাজাকে আমি দেখিতে চাই ছত্র চানর, আশ 
সোটা, লোকলস্করে পরিবৃত ক।রয়া। ধনীর এখবধ্যকে দেখিয়। সব 
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সময়ে যে ঈর্যান্বিতই হই, ত। নয়, বরং সেটা নিখে দেখিয়া অপরকে 

দেখাইয়! কি একটা আত্মপ্রসাদদ লাভ করি। বড়'র পুজ৷ বলিয়। 

মান্গষেঃর মধ্যে আছে যে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাই বড়'র 

বড়ত্বকে টি কাইয়। রাখিয়াছে। বড় ছোট যদি না থাকে, সকলেই 

যদি সমান ভয়, তবে মানুষের এই বুত্তিটির গতি কি হইবে? আর 

এটা যদ এমন স্বাভাবিকই হয় তবে "স্ব স্ব প্রাধান্ত' জিনিষটি 

সমাজে আসিবে কি করিয়। ? 

"পর পক্ষেত্র উত্তর, যাহ! স্বাভাবিক তাহাই আদর্শ নম্বর, যাছ। 

অতীঠে ছিল বর্তমানে চলিয়াছে তাহাই তাবষ্যতের চিত্র নয়। আর 

স্বভাবের গতি বিচিত্র, নানামুখা। অতীতে বর্তমানে এক রকম 

স্বভাবের উপর নির্ভব করিয়। সমাজে এক রকম শৃঙ্খল। এক রকম 

আবদ্র্শ উঠিয়াছে। সে শৃঙ্খলার সে আদর্শের ভোগ হইয়া গিয়াছে । 
5140 178 10091165এর ধে সত্য সেটা ভবিষ্যতের কথা নয়। 

মানুষকে আর এক রকম [09010115 পাইতে হইবে, আর এক 

রকম “ভাব আর এক রকম আদর্শ সমান্জে জগতে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে হইবে । আধুনক যুগের সকল বিপ্লব বিলোড়ন দিতেছে 

সেহ মন্ত্র। 
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ন্েশ্শন্নেক্স স্যুল্য 

সার্বভৌমিক ভাব লইয়া আজ অনেকে দীড়াইয়াছেন নেশন- 

ভাবের বিকুছ্ে । তাহারা চাছেন বিশ্বমানবের মহাসম্মেলন কিন্তু 

ইহায় মধ্যে নেশনের স্থান কি সার্থকত! কি তাহ। খুঁজিয়! পাইতেছেন 

না, নেশন-ভাবটি বরং সে মহামিলনের পথে কুৎসিত কণ্টকরূপেই 
তাছাদ্দের চক্ষে ভাসিয়। উঠিয়াছে। তাহারা বলিফ্ডেছেন জগতে 

নানাত্ব থাকিবে থাকুক, বিভির জাতি বা জনসজ্ঘ তাহাদের বিভিন্ন 

শিক্ষ। দীক্ষ/ সভ্যভা লইয়া মানব সমাজকে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপৃর্ণ 

এরক্যতানে ভরপুর করিস! তুলিবে এ কথাও মানিয়। লইতে প্রস্তত। 

প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন, প্রত্যেক সঙ্ঘও তেমনি আপন আপন 

বিশিষ্টতাটকু ফুটাইয়! তুলিয়া এক্যের সামঞ্জন্তের মধ্যে শোভনান্গ 
হইয়! উঠিবে- কিন্ত সে জন্ত নেশনের প্রয়োজন কি? নেশনই ত 

এই আদর্শের একমাত্র বাধা । কারণ নেশন আর কিনতু নয়, 

তাহ হইতেছে জাতির মূর্ত অহঙ্কার, সম্মিলিত প্রাণের পণ্ুস্থলভ 
উদ্দাম ভোগপরায়ণত। অত্যাচারপ্রিয়তা । যখন একটি জাতিকে 
এমনভাবে গড়িয়া! তুলি যে সে চায় কেবল নিজেরই প্রতিষ্ঠা, যখন 

তাছার সমস্ত জীবনগ্রবাহ সমস্ত শক্তির ধারাগুলিকে এমনভাবে 
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সাজাঠয়া গুছাইয়! নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলি যাহার উদ্দেস্ট 

হুয় পরকে দমনে রাখা, বিশ্বের এশবর্ধ্যকে আত্মসাৎ কর! তখনই 

জাতি ধারণ করে নেশনের বিকট রূপ | তাহার আশ্রয় তখন শুধু 
পশুবল আর চাতুরী। তখনই কুটিল রাজনীতি, ঘোর সৈন্সম্তার, 
অতিকায় ব্যবসা বাণিজ্য তাহাদের সহত্র ফণ। তুলিয়। চারিদিকে 

বিষ উদগীরণ করিতে থাকে, নিজের জাতির যে প্রাণটি তাহাকেও 

ক্রমে আপন কুগুলীমধ্যে ধারয়া পিশিয়। ফেলে। প্ৃাাথবীর 

যাবতায় জাতি যদি মৈত্রীর মধ্যে সৌভ্রান্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে 

চায় তবে সব্বাগ্রে নেশনত্বটি দূর করিতে হইবে । নেশন যে চান 
শুধু নিজেকে, পরকে নে সহ কারতে পারে না। আর নিজেকে ষে 

চায় সে চাওয়াও শুধু বাহিরের জিনিষস্থল বৈভব--জাতির নেশনের 

অন্তভূক্তি জনসজ্ঘের যে উজ্জল প্রতিভা, যে নিগুঢ় দীক্ষা, ষে 
আধ্যাত্মিক বিশিষ্টত। তাহাকে যে চাপিয়াই রাখিতে তার চেষ্টা । 

আমর! স্বীকার করিলাম নেশনত্বের এ সকল দোষ আছে। 

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অহঙ্কার জানষটি আদৌ কি? ইহার কি কোন 

সার্কতা নাই? আমর! মনে করি খুবই আছে, একটা গভীর 
সত্যকেই আশ্রয় কারয়া এই অহঙ্কারের খেলা । জগতে কোন 

জিনিযই একেবারে মিথ্যা ঝ নিরর9৫থক নয়, সব জিনিষকেই ভগবান 
সথষ্টি করিয়াছেন 'একট। বিশেষ উদ্দেস্ত চরিতার্থ করিবার জন্য, সব 
জিনিষের মধ্যেই ভরিয়া দিয়াছেন একট। সত্য প্রাণ, একট! শ্রেয়স্করী 

প্রেরণা । অহঙ্কার হইতেছে ব্যক্তির ঝ৷ ব্যষ্টির আত্মসত্তায় জাগরণ 

চেষ্টা, নিজের নিজত্বটুকু, অপর হইতে নিজের স্বাতস্ত্যটুকু জাগ্রত- 
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ভাবে ফুটাইয়৷ ধরিবার প্রয়াস। জগতে একটা ক্রমবিকাশ চলিয়াছে, 
প্রথম ধাপে হইতেছে পকৃতির অন্ধখেলা। মানুষ যখন তাহার 

জীবন খেল! সবে আরম্ভ করিয়াছে তখন তাহার আত্মবোধ, 

তাহার বিশিষ্টতাটি থাকে যবনিকান্তরালে তমসাবৃত হইয়! ৷ মানুষের 

কথ! ছাড়িয়া দিলে সাধারণভাবে জীব-আভব্যক্তির সম্বন্ধেও এই 

একই সত্য প্রযোজ্য । তখন তাহার গীবনে, জাগতিক লীলা 

সে আত্ম! সে বিাঁশষ্টতার একট! ছাপ থাকে বটে কিন্তু তাহ! 

অস্পষ্ট, যেন একট1 আবরণের মধ্য দিয়া দেখ! দিতেছে, নিগেকে 

সে নিজে সাক্ষাৎভাবে দেখে নাই । সেখানে সবই তরল বাধনহীন 

আপনহারা গড্ডলিকাধারা। তাহা হইতেছে 1) -01০0এর প্রাকৃতিক 

প্রেরণার বাজ্য-_ প্রতিভার যাহা স্যজন, নৃতন গড়ন তাহ! কিছু 

সেখানে নাই। বাহুল্যকে অনাবশ্যককে কাটয়! ছণটিয়া, জীবনের 

সকল সুত্র টানিয়। ধরিম্ন। একমুখী লক্ষ্যযুক্ত করিবার কোন প্রম্াস 

নাই । প্রকৃতির, স্বভাবের, সংস্কারের গতান্থগতিক অভ্যাসের 

ফলে যে একটা সামগরম্ত গড়িয়। উঠিয়াছে অন্ধভাবে নিঃদন্দিগ্ধচিত্তে 
তাহারই রেখায় ব্রেখায় ঘুঁরয়া ফিরিয়। চলাই তখনকার ধন্ম। 

কিন্ত জাবাত্মা যখন চায় স্ফুট হইয়া! উঠিতে, নিজের জীবন জাগ্রত- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত পরিবর্ধিত করিতে, আপনার যে ভবিষ্যৎ 

যে অশেষ সম্ভাবনীয়ত। তাহা তলাইয়। দেখিতে, তাহ! কার্য্যকরী 

করিয়া তুলিতে তখন সে তাহার নিছক প্রক্কতিদত্ত প্রক্কৃতিটি, 

তাহার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মগণ্ডীটি কাটাইয়া উঠে। তাহার মধ্যে 

উদ্ধদ্ধ হয় বুদ্ধি বিচার, জাগিয়৷ উঠে অহংভাব। তাহার চেষ্টা 
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হয় তখন জানিতে বোধ করিতে সে কি, সে কি হইতে পানে। 

বিশ্বের বিরুদ্ধে দাড়ায়! সে চায় তাহার নিজের পরিমাপ, তাহার 

নিগুঢ় ঈশ্বরহের পরিস্ফুরণ। আর তখনই লে হয় অগর। 
চারিদিকে আপনাকে বিসারিত করিয়। দিয় বার বিক্রমে সকলকে 

মখ্িত করিয়া সে আপনার স্বাতন্ত্য, আপনার আত্মশক্তি, আপনার 

সত্বার পরিধিব সহিত পরিচিত হইতে চায়, তাহাকে জাজ্বল্যমান 

করিয়া কম্মজগতে প্রকট করিভে চায়। ফলে সে একট! 

আতিশব্য, অসামর্জস্ত, একট] বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করে বটে) 

কিন্ত আত্মার মধ্যে সজা।গভাবে পুর্ণপ্রতিষ্ঠিত ₹ইবার জন) ইহা 
তাহার পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীর--পাথক্যকে ছন্দে যত পরিস্ফুট 
করিয়। তুলিব নিজের সহিত ততই গভীর ততই জাগ্রত সম্বন্ধ 

স্থাপন করিব। গ্রমবিবর্তনের এইটিই হইতেছে দ্বিতীয় ধাপ। 

তার পরের ধাপ হইতেছে মিলনের সামপজস্তের । আত্মার ব্বাতস্ত্রো 

প্রবুদ্ধ হইয়া, নিজের বিভূতির সমস্তখ।নি আলিঙ্গন করিয়৷ তখন 

জীব হুদয়ঙ্গম করে তাহার শক্তির একট] সীমা আছে, স্বাতন্ত্রা অর্থ 

স্বেচ্ছাচার নছে। তাহার আছে শুধু বিশেষ ধর্ম, বিশেষ কর্ম, বিশেষ 

তন্ত্র; সেইটুকু পরিপূর্ণ করাতেই তাহার সব। দেই রকম অপর 

সকলের ও আছে"একট] বিশেষ ধর্ম, বিশেষ কর্ম, 1বশেষ তন্ত্র। 

প্রতোকের সহিত প্রত্যেকের পার্থকা থা!কলেও দ্বন্দের কোন 

প্রয়োজন নাই। বরং পরস্পর পরস্পরের বৈশিষ্টাকে সাহাষ্য করিয়া 

উপচিত করিয়া জগতে একটা বিপুলতর মহত্বর সামঞ্জন্তেরই সা 
করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার পূর্ষে দ্বন্ব, সংঘর্ষ, আত্মগ্রতিভাকে 
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অটুট অক্ষুঞ্ন রাখিবার জন্য একটা মাৎসধ্যও অবশ্থাস্তাবী, এমন কি 

অবশ্থ প্রয়োজনীয় । অকালসিদ্ধ গদ্য সৌহার্দ্য হইতে স্বধন্্কে 
অব্যাহত রাখিয়া, সর্ব্ববিধ উপায়ে ঠহাকে রক্ষা করির়! চলিয়াই প্রর্কত 

ওদাধ্য সৌহান্দ্য গরীয়ান সাম্পস্তেরই দৃঢ়তর ভিত্তি স্থাপন 

করিব। 

জাতি বা সঙ্ঘ সম্বন্ধেও এই একই কথা। প্রকৃতির বিবর্তন- 

ধারার অব্যর্থ প্রেরণাবশেই নেশনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহ 

আধুনিক বুগের ইউরোপের দান। তাই বলিয়। ইহা। অসত্য ব 
হেয় কিছু নয়। নেশনবাদ চায় জাতির সঙ্বের আত্মাকে জাগ্রত 

জীবন্ত স্বাতন্ত্পুর্ণ আপন অথগ প্রতিভায় ভরপুর করিয়া ধরা । 

পূর্বে যে লোকসমাজ ছিল (7১০০1০5) তাহা ছিল প্রকৃতির কোলের 

জিনিষ, আপনাকে ভাল কারয়া চিনিত না, স্বধর্মের মহ্মায় 

আপনার সমগ্র অখণ্ড সতায় প্রবুদ্ধ হ্ইয়! উঠে নাই-_তাহার 

প্রয়োজনও সে বোধ করিত না। সে চলিত অন্ধ প্রাকৃতিক 

প্রেরণার বশে, আত্মচৈতন্য তাহার মধ্যে ফুটিয়! উঠে নাই। কিন্তু 

প্রকৃতির মধ যেদিন সাড়। পড়িল জাতির আত্মা স্বাতস্ত্রে জাগিয়। 

উঠুক, চক্ষু মেলিয়৷ সে দেখুক তাহার মধ্যে কোন্ ভগবান রহিয়াছেন 

এবং সেই উপলব্ধি অনুসারে জীবনকে নূতনভাবে গড়িয়া স্থজিয়৷ 

চলুক, সেই দিনই নেশনের আবির্ভাব । নেশন জাতির অহ্ঙ্কারের 

প্রতিসূর্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহাই ষে নিজত্বকে স্ফুটভাবে তীব্র- 

ভাবে বোধ করিবার, আপন ভাগবৎ সত্ব! ও এশ্বরধ্য পাইবার তাহার 
বিধিনির্দিষ্ট পন্থা। 
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লক্ষ্য- জগতে সকল জাতির এক মহাসম্মেলনস্থাপন, কিন্ত 

কোন জাতির স্বাঁধীনত। স্বাতন্তরকে ক্ষু কারয়া নয়। সকলেরই 

থাকিবে লমান মধ্যাদা, সমান অধিকার। ইউরোপের সৌভাগ্য 
তাহার প্রত্যেক জাতিই নেশনত্বে উদ্ধন্ধ হইয়৷ আপনার মধ্যাদা, 
স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্য সম্যক্ হৃদয়জম করিয়াছে--আপন ব্যক্তিত্বকে 

কেহ আক্রমণ করিতে আসলে সে এই নেশনত্বরূপবর্মেই আপনাকে 

রক্ষা করিয়াছে। আর সেইজন্যই জগতে আজ যে [09619110 

০ 1380101)১এর আদর্শ গুনিতেছি তাহাতে ইউরোপীয় অথবা 

ইউরোপীয় ধারায় চলিয়াছে যাহার! তাহাদেরই কেধল স্থান হইতেছে। 
এশিয়ার স্থান সেখানে নাই। কারণ এশিয়ার জাভিসকল সময়ের 

সাথে প৷ ফেলিয়া চলিতে পারে নাই । সে রহিয়াছে অন্ততঃ সেদিনও 

ছিল আদিম যুগে । জাতির নিজত্বের মধ্যাদ1! যথাযথ বুঝে নাই, 

তাহার যে একটা আত্মাই আছে তাহাও পুর্ণ হৃদয়ম করে নাই, 
তাহাকে শরীরী কাঁরয়৷ ধরিবার গ্রয়োজনও বোধ করে নাই। 

জাতিকে নেশনে গড়িয়৷ তুলে নাই। এক জাপান পারিয়াছিল 
তাই বিশ্বস্ভায় জাপানের স্থান হইয়াছে । আমরা! ভারতবাসী 
আধ্যাত্মিকতা আমাদের গর্ব, আমর! শ্লাঘ। করি জগতের সকল 
আলোড়ন বিপ্লব সকল জড়বাদ সংশয়বাদের বিভীষিকার মধ্যে 
আমরাই অধ্যাত্মধনকে জিয়াইয়া রাখিয়াছি। সত্য কথা। কিন্ত 
সেই সঙ্গে আমরা যে নেশন হ্ইয়! উঠিতে পারি নাই ইহাও যে 
কিছু মাহাত্য্যের বিষয় তাহা নয়। ভারতের আধ্যাত্মিকতা কেবল 

আপন।কে কোনবূপে বীচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, 
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গহ্বরে অরণ্যে লুকাইয়৷ তাহার ক্ষীণ প্রাণটি ধুক্ ধুক করিতেছে 
মাত্র। সে আধ্যাত্মিকত। বিপুল বিশ্বগ্রাসী হইয়৷ উঠিল না কেন, 
আপন ছর্বার শক্তিতে জগতকে ভাসাইয়া দিল না কেন? সে 

আধ্যাত্মিকতার আধার যে ভারতের অধিবাসী সকল তাহার এমন 

অল্পপ্রাণ, সর্বদ1 ভয়চকিত কঙ্কালসার হইয়৷ উঠিয়াছে কেন ? আমরা 

মনে করি, ইহার কারণ প্রথমতঃ আমর! চিনিয়াছি কেবল ব্যক্তিগত 

আধ্যাত্মিকতা কিন্তু জাতির অধ্যাত্মসত্ব। বুঝি নাই আর দ্বিতীয়তঃ 

বুঝলেও তাহার জন্য একটা! বিগ্রহ স্থষ্টি করি নাই, তাহাকে 

স্থলে পধ্যন্ত সজাগ পরিপূর্ণ করিয়া ধরিবার কোন পন্থা বাহির করি 

নাই। নেশনই যে জাতির অধ্যাত্বসত্তার এই জাগ্রত বিগ্রহ, এ 

মহাসত্য উপলব্ধি করি নাই । 

নেশনত্ব এই মহাশরিক্ষ! দিতেছে যে ব্যক্তির যেমন আছে দেহ 

প্রাণ মন, জাতিরও ঠিক সেই রকম আছে দেহ প্রাণ মন। জাতির 

দেহ হইতেছে দেশ, 'প্রাণ হইতেছে তাহার ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশত্তি, 

মন হইতেছে ব্রাঙ্গণ্যশক্তি। আধুনিক ভাষায়, ভৌগলিক আয়তন 
সৈন্সস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা এই কয়টি জিনিষ লইয়! 

জাতির পূর্ণ সত্ত/' । নেশন চায় জ্ঞানত এ সকলকে কেন্দ্রীভূত, 
পরিচালিত পরিবার্ধত করিতে, একটা নিগৃঢ় আত্ম প্রতিভার পশ্বয্য 

ইহাদের সকলের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে । কোন অংশকে 
বর্জন করিতে সে গ্রস্ত নহে । আদর্শ হইতেছে সকলকে সামঞ্জন্তের 

মধ্যে নিয়ন্ত্রিত উপচিত করিয়া! ধরা, ব্রাঙ্মণোর মধ্যে ভাগবত 

প্রেরণার মধ্যে সকলকে যথাসন্সিবেশ করা এবং অন্যান্ত জাতির 
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বিগ্রছের সহিত সৌত্রাত্রন্ত্রে মিলিয়া মিশিয়। চল!। কিন্ত 

প্রয়োজনান্থসারে, যুগধর্মের বিধানে যদি ক্ষাত্র ও বৈশ্ঠ শক্তির উপর 
বিশেষ জোর দিতে হয়, দেশমাতৃকার দেহটি লইয়াই বাপৃত থাকিতে 

হয় তবে তাহাই করিতে হইবে । মহাসম্মেলনের আদর্শ যদি কিছু- 

কালের জন্য ভূলিয়াই যাইতে হয় তবে তাহারও সার্কত। আছে। 
ক্ষণিকের পশ্চাৎগমন সে যে একট! উদারতর ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত 

ভাবেই অগ্রসর হইবার জন্ত শক্তি সংগ্রহ । নেশনত্বের মধ্য দিই 

জাতি বিশ্বজাতির সহিত পূর্ণতর জাগ্রততর সম্বন্ধ স্থাপন করিবে__ 

সংঘর্ষের মধ্যে আপনাকে চিনিয়। পরকে চিনিয়া একট। মহীর়ান্ 

সামঞ্জস্তেরই ত্ষ্টি করিবে । নেশনত্ব ধিনি ধ্বংস করিতে উপদেশ 

দিবেন তিনি চাহিবেন জাতি যেন আবার ফিরিয়। যায় তার 'প্রার্কত 

তামসিক অবস্থায় । নিগ্রহের মন্ত্র দিয়! তনি লয়্েরই পন্থা নির্দেশ 
করিয়া দিবেন। নেশনবাদ দুষণীয় হইতে পারে কিন্তু নেশনত্ব 
দূষণীয় নহে। অহংকারের, পার্থিব বস্তর প্রতি অতিভক্তি আদর্শ 

নহে-- তাহাকে সংঘম করিতে হইবে। সংযম চাই কিন্তু নিগ্রহ 

নয়। ইহাই ত গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ। সংযম অর্থাৎ 

পরিস্তদ্ধ করিয়৷ তুলা, অন্তনিছিত সত্য সন্তাটির মধ্যে উঠাইয়া ধর! । 

অহঙ্কারেরই মধ্যে যে রহিয়াছে তোমার ভাগবত স্বাতন্ত্ের সজাগ 

অনুভূতি, পার্থিব সম্পদের প্রতি লিগ্সারই মধ্যে ষে রহিয়াছে তোমার 

ভাগবত ভোগপ্রেরপা । দোষের বলিয়া মে সকলকে নিগ্রহ 

করিলে, ধ্বংস করিলে এ সকল কিছুই তুমি পাইবে না। বরং 
নে তোমার হইবে মৃত্যুর পথ । 
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ইউরোপ হইতে আমাদ্দের ভারতবাসীর কিছু শিখিবার গ্রহণ 
করিবার আছে কি লা, থাকিলেও শিক্ষা কর! গ্রহণ করা 

উচিত কি না_এ প্রশ্নটি নূতন করিয়া আবার সুধী সমাজে 
আন্দোলন তুলিয়া! দিয়াছে । এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন 

ষে প্রতোক দেশের, প্রত্যেক জাতির আছে একটা বৈশিষ্ট্য, 
একটা স্বভাব স্বধন্ম ; এই বৈশিষ্ট্য এই স্বভাব স্বধন্মকে ভিত্তি 

করিয়া দেশকে জাতিকে দীড়াইতে হইবে, এ জিনিষটি যে 

হারাইবে, জীবনও সে হারাইবে। যে-দেশ যে-জাতি নিজের কি 
আছে বা! না-আছে সেদিকে মোটেও দৃষ্টি না দিয়া, কেবল পরের 

দিকে তাকাইয়৷ পরের অন্ুকরণেই ব্যস্ত তাহার অস্তিত্ব ভে লোপ 

পাইবার বেশী বিলম্ব নাই। কারণ জীবন হুইতেছে নিজের ভিতর 
হইতে ফুটাইয়! ছড়াইয়া গড়িয়। তোলা । এই নিভৃত আবেগই 
স্জন করিয়া তুলিয়াছে তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন, তোমার 

ধরণধারণ আচারব্যবহার রীতিনীতি--এসকলের সাথে তোমার 

আছে একটা সহজ মিল, এ সকল হইতেছে তোমারই প্রতিভার 
শক্তির জীবনধারার প্রকাশের প্রণালী । কিন্তু এই ভিতরের স্জন 
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আবেগ বাহার নাই, যাহার ধরণধারণ আচারব্যবহার রীতিনীতি 

নিজের অন্তর হইতে স্থষ্ট নয, বাহির হইতে আরোপিত মাত্র, 

ভিতর হইতে যে আপনার বিশিষ্ট সাড়। দিতে পারে না, কেবলই 
যে বাহিরের আঘাতে অসহায়ভাবে সরিয়! ঘুরিয়া চলে সে ত 
জড়পদার্থমাত্র। 

ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবার কিছু নাই। কিন্ত কথা হইতেছে 

জীবন অর্থ ভিতর হইতে সাড়া দেওয়া, স্থজন করা হইলেও, সেই 

মাথে বাহির হইতেও সে ষেকিছু আহরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে 

না--এমন নিষেধ তাহার পক্ষে থাকিবেই কি? বাঁজ হইতে বৃক্ষ 

সুটিয়া উঠিয়াছে, বীজের অন্তুঃস্থ প্রাণশাক্তর বলেই, সত্য কথ।; 

কিন্তু বাহিরের জল মাটা আলে! বাতাস এ সকলে” গুয়োজন 
আছে। মানুষের পক্ষে, দেশ ব1 জাতির পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য । 

বাহির হইতে গ্রহণ করিবার আহরণ করিবার পক্ষে কিছু বাধ 

নাই কিন্তু চাই হজম কারবার, আপনার মধ্যে মিলাইয়া। মিশাইয়া 

লইবার শক্তি, চাই ভিতরের সেই সজাগ আত্মসংস্থা যাহা বাহরকে 

পরকে আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনারই ছণচে গলাইয়া! 

ঢালিয়। গড়িয়া তুলিয়াছে। আমের বীজ জল মাটা আলে বাতাস 
লইয়া আমের গাছকেই স্থষ্টি করিয়াছে, কাঠালের গাছ স্থষ্টি করে 

নাই; কাঠালের বীজও তেমনি সেই একই উপকরণের সহায় 
লইয়। কাঠাল গাছকেই গাড়য়াছে, আর কোনও গাছ সে হইয়া 
পড়ে নাই। প্রত্যেক মানুষও তেমনি বাহিরের জল বায়ু আহার্ধ্যকে 
অথবা! ভাষা! ভাব চিন্তাকে আপনার ভিতরের বিশিই ধর্শের 
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ক্বভাবের অনুসারে আহরণ করিয়া বদ্দলাইয়া নিজের নিজের 

পৃথক রকম শরীর, পৃথক রকম কথ কহিবার ভঙ্গী, পৃথক রকম 

প্রাণ মন গাড়য়। তুলিয়াছে। 

কিন্তু কথা উঠিতে পারে, বাহির হইতে জিনিষ লইতে পারি 

কিন্তু 'এ বাহির হইতেছে যাহ। সাধারণ যাহ সর্বত্র; বিশ্বে যে 

সব সামগ্রী পড়িয়া আছে সেখান হইতে সকলেই আপন প্রয়োজন 

অনুসারে বাহা যতটুকু যেহাবে গ্রহণ করে করুক, কিন্তু বিশেষের 

কাছে সেজন্য যাওয়। উচিত নয়, সম্ভবও নয়। আমের যাহা দরকার 

সে তা! পাইবার জন্য কাঠালের নিকট যায় না, যাইতে পারে 

না- আম ও কাঠাল উভয়েই আহরণ করে প্রকৃতির অনন্ত উন্মুক্ত 

ভাগার হইতে । ঠিক সেই রকম ভারতব্যর ইউরোপ হইতে 
কিছু আহরণীয় নাই, থাকিতে পাবে না। ভারতের যাহ প্ররোজন 

সে লইয়াছে, জইবে বিগন্ষ্টি হইতে, বিশ্বমানৰ হইতে, ভগবানের 

অসীম অগাধ এ্ররথ্য্য হইতে, আপনার সাধনার স্বধন্মের জোরে। 

সেজন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই । 

ইউরোপের শিক্ষার্দীক্ষা বিধিব্যবস্থা ইউরোপের স্বভাবের স্বধন্মের 

পরিণতি, উহার মধ্যেই ইউরোপের প্রাণ বিকশিত হই উঠিয়াছে, 
উহার মধ্যেই ইউরোপের অন্তরাত্মার সার্থকত/। ভারতবর্ষও 

তেমনি আপন জীবনদেবতার নির্দেশ অনুসারে গড়িয়। তুলিয়াছে 
তাহার ধর্ম কর্ম তাহার বিশেষ রীতিনীতি-_-এ সকল বদলাইয়! 

ফেলিয়। পরের মাপে কাটা, পরের প্রয়োজন অনুসারে তৈয়ারী 

কর! পরিধান সে যদি নিজের অঙ্গে লয় তবে ঝ্ত্রার ফল হইবে 
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কি? এস্কিমোদদের দেখাদেখি আমরাও যদি সেই রকম পশমের 

স্তূপে ডুবিয়া থাকি তবে দম বন্ধ হুইয়া মর! ছাড়া আর আমাদের 
কোন পরিণাম নাই। 

প্রত্যুত্তরে বল! যাঃতে পারে, তাহা কেন, মানুষের ত বুদ্ধি 

বলিয়। একট জিনিষ আছে, নির্ধোধের মত পরের যাহা তাহ! 

অন্ৃকরণ করিব কেন? অপরের মধ্যে যাহা ভাল, বাছিয়৷ 

সেটুকুই আহরণ কবিব, মন্দটুকু করিব না। ভারতের ম্বধর্থব 

স্বভাব বা প্রকৃতিতে যাহা খাপ খান্ন, উহ্াকেই যাহা জাগাইন়া 

ফুটাইয়া ধরে, এমন সব জিনিষ ইউরোপ হইতে গ্রহণ করিবার 
পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। শুধু সাবধান হইতে হুইবে, 

ইউরোপের যে দৌষগুলি তাহা যেন এড়াইতে পারি, আমাদের 
জাতির প্রাণের অন্তরাতআ্মার পক্ষে যাহা অনিষ্টকর এমন কিছু যেন 

না আমদানি করি। 

কিন্তু এমন কথা যাহার! বলেন তাহারা কি আকাশ-কুন্ম 

রচনা করিতেছেন না? কাধ্যতঃ এই উপদেশ অনুসারে চল 

কি অসম্ভবই নয়? কারণ প্রথমতঃ ভালমন্দের মানদণ্ড কি, কে 

তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিবে? তারপর প্রত্যেক জাতি 

তাহার ভালমন্দ দোষগুণ লইয়াই এক অখণ্ড জীবস্ত। ইউরোপীয় 
সত্যতার মধ্যে যাহাকে ভাল বল আর যাহাকে মন্দ বল, উভর়ই 
ইউরোপের জীবন-প্রতিভার বিকাশ, উভয়কেই আশ্রয় করিয়া 

ইউরোপের বিশত্বটি অভিব্যক্ত হুইয়! উঠিয়াছে--এক অচ্ছেন্ত 

নাড়ীর ৰ ভয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশামিশি মাখামাখি 
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হইয়া আছে। তোমার ইচ্ছামত ভালটুকুকে গুধু আলাদা করিয়! 
কাটিয়৷ ছিনাইয়। আনিতে পার না। ভাল'র সাথে অব্যর্থভাবে 
মনেরও অনেকখানি উঠিয়া আসিবে । ভারতবর্ষেরও বিধিব্যবস্থা 

জীবনধারা এই ভালমন্দ উভগ্নকে লইয়া-সে ভাল, সে মন্দেরও 

মধ্যে ভারতের বিশেষত্বের, তাহার স্বধর্ম্মেরই ছাপ রহিয়াছে । 

স্বতরাং ভারতের মন্দকে সংস্কার করিতে হইলে, শুদ্ধ করিতে 

হইলে, করিতে হইবে ভারতেরই ভাল দিয়! ; সেঞ্জন্ত ইউরোপের 

ভাল'র কাছে যাইতে হইবে কেন, সেজন্ত ইউরোপের ভালকে 

আনিতে যাইয়া! ইউরোপের মন্দটুকুও সঙ্গে সঙ্গে আনিবার বিপদ 

আলিঙ্গন করিতে যাইব কেন? 

এ কথ। যদি সত্য হয় তবে ত দেখিতেছি স্থট্টির মধ্যে--বস্ততে 

বস্ততে জীবে জীবে জাতিতে জাতিতে আদান প্রদান ত্বলিযা কোন 

জিনিষ নাই; যদি কিছু থাকে তবে তাহা মঙ্গলজনক নহে, কারণ 

তাহাতে উৎপত্তি হয় ধর্মসন্কর অর্থাৎ অনাচার অপচার উচ্ছঙ্খলতা 

--একটা লণ্ডভণ্ড (০174০5), সেখানে সকল জীবনের অবসান । 

কিন্ত জীবনে আদান প্রদান নাই বা থাকা উচিত নয় এত 

বড় কথ! কি কেহ সত্য সত্যই নির্বিকারচিত্তে বলিতে পারেন? 

জীব আপনারই নিভৃত জীবন-প্রতিভাকে উন্মেষিত করিয়! পৃথিবীর 

উপর আপনার অধিকার বিগ্তার করিতেছে, একথা যেমন সত্য, 

আবার জীবে জীবে পরম্পরের সহিত পরস্পরের সংঘাতে সংঘর্ষে 

আদানে প্রদানেও সে প্রতিভ! ফুটিয়। উঠিবার স্থবিধা পাইতেছে, 

একথাও ঠিক তেমনই সত্য । ক্ষ! সাধন! উন্নতি, সুরাত্মারই 

চধু। 



স্বরাজের পথে 

বিকাশ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অন্তরাত্মাকে সোজাসুজি খুঁজিয়া 

পাইবার ধরিবার অবকাশ সব সময়ে মিলে না, তাহাকে পাই 

গৌণতঃ, বাহিরের ধাক্কায়, অন্তজ্জ হইতে । নিজের মধ্যে নিজেকে 

নিজের ভাগবত সত্তাকে প্রতিভাকে প্রথমতঃ না দেখিনা! অনেক 

সময়ে সে জিনিষটিকে দেখিতে পাই ধব্রিতে পাই পরের মধ্যে। 

এইজন্যই ত শিক্ষকের গুরুর, সতীর্ধের সহচরের সার্থকতা । 

পৃশিবীতে কেহ এক। নিঃসন্গ হইয়। দাড়াইয়া নাই। অনন্ত 

প্রককাতর সাথে প্রত্যেক জিনিষটির যেমন লেনাদেন। চলিয়াছে, 

দেই রকম ঞত্যেক 1জনিষট প্রত্যেক জিনিষ হইতে কিছু গ্রহণ 
করিতেছে, আবার কিছু ফিরাইয়। দিতেছে । শরারের জগতে, 

প্রাণের জগতে বিশেষের সহিত খিখেষে এই দান প্রতিদান ত 

৮লিতেছেই__মনের জগতেও সেই একই ধার! বর্তমান। ব্যক্তি 

হউক আর জাতি হউক, ভাবের চিন্তার বিনিমম্্র হইতেছে 
উহাদের ধর্্ব। নিজত্ব, বিশেষত্ব জিনিষটি সত্য কথ এটি 

প্রতিষ্ঠ।। কিন্তু অপরের সাঁহত সাহচর্ধ্য মিলামিশ। হইলেই যে 

সে নিজত্ব ব| বিশেষত্ব খর্ব হইতে বাধ্য এমন কোন নিয়ম নাই। 

বরং এই মিলামিশাই এই সাহচধ্যই নজত্বের বা বিশেষত্বের 

উদ্বোধক হইতে পারে। বস্ততঃ যে কোন জাতির ইতিহাস 

পধ্যালোচন। করিয়। দেখিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। 

জাতির বিশেষত্ব যখন আমর অত সঙ্কীর্ণ করিয়া ধরি, 

পুরাতন সংস্কার ব৷ কোন বিশেষ ভালমন্দ ব! প্ররয়াপ্রিয়ের রুচির 

মানদগডকেই' একান্ত করিপা ধর্বি তখনই ভয়ে ভয়ে চলিতে হয়, 

খত 



স্বদেশী ও বিদেশী 

কোন নূতন তথ্য নৃতন আবিষ্কার অপরিচিত কিছুর সংস্পর্শে 

আসিলেই তাহাকে দূরে দুরে রাখিতে চাই, পাছে তাহারা পুরাতন 
পরিচিত ভিনিষকে ভাঙ্গিয়। ফেলে, অজান। অচেন! পরের ছোয়া 

পদার্থটি আমাদের বিশেষত্বকে ন্ট কিয়া ফেলে। কিন্তু একথা 

আমর! ভূলিয়! যাই আত্মার বৈশিষ্ট্য অতি উদ্দার জিনিষ আর 
তাহ। অতীব সুম্স। তুমি আমি তোমার আমার সংস্কার অনুসারে 

স্থির করিয়া ফেলি, ভারতের ধর্ম এটি, এই রকম পন্থাই ভারতের 

পন্থা__ইহা। হতে বিচ্যুত হইলে ভারতধর্য তাহার অন্তরাত্মার 
পথটি হারাইয়। ফেলিল। 1কম্ত তাহা! মোটেও নয়। বৈষৰ 

বলবেন আহারের জন্ত জীবহত্য। করিতে নাই- মুনিখাষগণ 

ফলমূল খাইয়া থাকতেন, শাস্ত্রেরে বচন আছে দঞ্জোনর ত 

শীকেনাপি প্্রপুধ্যতে”_ সুতরাং নিরামিষ আহাবই ভারতের 

বিশেষত্ব, এবধন্ম সনাতনঃ | শাক্ত বলিবেন মাছ মাংস মগ্য চাই, 

ভারতশক্তির সাধকগণ চিরদিনই ত্তান্ত্রিক। বাঙ্গালী বলিবেন 

অবরোধপ্রথ। ভারতীয় সমাজ বন্ধনের বিশেষত্ব --্না'ক্ষণাত্যবাসা 

বলিবেন অন্ত কথা। ব্রাহ্মণসমাজ বাঁলবেন জাতিভেদ উঠাইয়া 

দিলে ভারতবর্ষ থাকিবে না, আধ্যসমাজ বাঁলবেন জাতিভেদই 

ভারতের অবনতির কারণ। কাহার কথ। মানি কে ভারতের 

প্রাণের তত্ব, তাহার অন্তরাত্বার স্বধর্ম্ের খবর পাইয়াছে? 

আমরা বাল, জাতির বিশেষত্ব, তাহার নিগুঢ় প্রতিভাকে 

বজায় রাখিতে হুইলে, ফুটাইয়। তুলিতে ভইলে এই“রকম ছুঁতমার্গ 

অবলম্বন করিবার কোন সার্থকতাই নাই। সকলের আগে চাই 

চে 



স্বরাজের পথে 

জাতির জীবনটি জাগাইয়! তোলা । প্রাণে প্রাণে অন্তরাত্মার 
কুলে কুলে সে যাহাতে শক্তির আবেগ অন্থভব করিতে পারে 
তাহাই হইতেছে প্রথম কাজ। অজীর্ণ রোগ যার তাহার পক্ষে 

কঠিন বিধিনিষেধের, অতি সাবধানতার প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে 

পারে কিন্তু এই রোগাটকেই যে সহজ সাধারণ স্বান্থ্যের অবস্থা 

বলিয়া ধরিতে হইবে তাহার কি মানে আছে ? রোগীকে নিরাময় 

করিতে হইবে, শিরায় শিরায় প্রাণের তেজ ভরিয়। দিতে হুইবে-_ 

যাহাতে লোহার মটর খাইয়াও সে জীর্ণ করিতে পারে। 

চিরদিন হাসপাতালে পড়িয়৷ জীবন কাটান একটা কিছু আদর্শ 
নহে। 

ভারতবর্ষ আজ পরাধীন, জীবনীশক্তির বেগ তাহার মধ্যে 

আজ স্তিমিত হইয়৷ পড়িয়াছে--সেইজন্য তাহাকে বিশেষ সাবধানে 

থাকা ও চলা উচিত। একথা স্বীকার করিলেও আমর! মানিব 

না ভারতকে নিজের পায়ের উপর দীড় করাইবার, তাহার মধ্যে 

জীবনের প্লাবন বহাইয়। দিবার প্রকৃষ্ট পন্থ। হইতেছে বিদেশীর জন্য 

সকলের সংস্পর্শ হইতে সরিয়! আপনাকে ঢাকিয়৷ ঢুকিয়! রাখা। 

আমরা ত মনে করি ভারতবর্ষ আজ আর রোগী নয়, সে এখন 

বল স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিবার প্রয়াসী এণন তাহাকে ক্ষুধানুসারে পুষ্টিকর 

খাস্ধ, যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গসসধশলনের অবকাশ দেওয়া চাই। তাহা 

না করিয়া এখনও যদি আটিয়া বাধিয়। রাখিতে চেষ্টা করি তবে 

মৃত্যুর পথই তাহার জন্য সরল করিয়া! দিব মাত্র। 
সে যাহা! হউক, বিদেশ হইতে কিছু শিখিবার গ্রহণ করিবার 

এ 
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আছে কি না, এ সন্দেহ তখনই উপস্থিত হয় যখন আমরা মনে 

করি বিদেশ হইতে হুবন্থ গোটা একটা জিনিষ কিছু-তুলিয়। লইয়া 
আমাদের জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসাইয়। দিতে 

হইবে । তাহা নয়। ইউরোপ হইতে তাহাই আমরা শিখিব 

গ্রহণ করিব যাহ। কেবল ইউরোপেরই নিজন্ব নয়, যাহা! হইতেছে 
মানব সাধারণের বস্তু, ইউরোপ যাহ! আগে পাইফ্জাছে ব। যাহার 

চচ্চা করিয়াছে, ফলাইয়া ধারঘাছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে 

ভগবান তাহার এক এক গুণ বা! প্রতিভা! খ্লোইয়। তুলিয়াছেন, 
এক এক জাতির মধ্যে এক এক যুগে মান্বপ্রক্কতিরই এক 
একটা মহছিম। প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু তাই বালয়া কোন 

জাতি, সে যেগুণ ধন্ম বিধি বাবস্থাকে আপনার কক্রিয়। লইয়াছে 

তাহার মধ্যে |চরকাল আবদ্ধ থাকিবে এমন কোন কথা৷ নাই। 

জীবাত্বা যেমন অনন্ত গুণের আধার, নানা দেহ ধারণ করিয়া 

নানা গুণ নানা ধন্ম অবলম্বন করিয়। বিকাশের উন্নতির পথে 

চলিয়াছে, ঠিক তেমনি দেশের জা।তর অন্তর্ধযামী পুরুষ এক সঙ্কীর্ণ 

ধারায় গতানুগতিক পন্থায় চলে ন।, সে চায় আপনাকে বন্থবিচিন্র 

করিয়। ধারতে, নান। অভিজ্ঞায় আপনাকে ভরপুর করিয়। তুলিতে। 

এই যেমন ভারতবর্ষকে আমরা জনি আধ্যাত্মিক সাত্বিকপ্রক্কৃতি 

বলিয়া । সত্য কথা৷ কিন্তু ইউরোপ যে জীবনের আধিভৌতিকতার 

রাজসিকতার আদর্শ ভারতের কাছে লইয়৷ আসিয়াছে তাহাও 
ভারতের পক্ষে মিথ্য/ বা পরধন্ম নছে। ভারতের অন্তরাত্মার 

লুক্কাপ্িত একটা বৃত্ধিই আজ ইউরোপের ধাক্কায় জাগিয়। উঠিয়াছে। 
২৯ 
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এ বৃত্ত ভারতেরও নয়, ইউরোপেরও নয়-_-এটি মানুষেরই বৃত্তি। 

যদি বল জীবনের কর্মের আদর্শের জন্ত ইউরোপের কাছে বাইব 

কেন, সাত্বক ভারতের আছে বা ছিল নিজস্ব একটা কর্মের 

রজোবৃত্তির আদর্শ তাহাকে ফুটাইম়। ধরিলেই হইল। কিন্ত 
আমাদের কথা৷ ইউরোপের কাছে সেঞ্ন্ত গেলে দোষই বা কি? 

আমাদের কর্মের যে আদর্শ ছিল তাহা কি এখন হুবছ আমরা 

বাস্তব জীবনে চালাইতে পারি, না তাহা চালান উচিত? আমরা 

ইচ্ছ। করি ব। না করি, সে প্রাচীন সনাতন আদর্শ হইতে যে আমর৷ 
বছদুরে চলিয়া আসিয়াছি। বর্তমানের উপযুক্ত করিয়া ধরিতে 

হইলে সে প্রাচীনকে সে সনাতনকে ত অনেকখানি পরিবর্তন 

করিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। বর্তমান যুগের মানব 
ধম্মের একট। প্রধান ধ'রা ইউরোপের মধ্য দিয় বহিয়া চলিয়াছে, 

কালপুরুষের তৃতীয় নেত্রের একট জ্যোতি আজ পাশ্চাত্যকে 
আলোকিত করিয়া ধরিয়াছে, আমরা যদি ইদানীং তাহা হইতে 

বঞ্চিত ভইয়। থাকি তবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নির্বাক্ নিষ্পন্ন হইয় 
কোন্ সুদূর অতীতে সেই রকম একট কি আমাদের ছিল তাহার 

ধ্যানে মগ্র না হইয়া, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বৃথ! চেষ্টা না করিক্ন। যদ 

আমর স্বীকার করিয়! লই ভগবানেব্র এই জাগ্রত বিকাশকে, যদি 

শিখি তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে তবেই ত আমাদের পথ সহজ 
ুগম তইয়। উঠে। 

এ কথা সতা আদর্শটি আনিতে যাইয়৷ আবার আদর্শের অপত্রংশ 

বা বিক্ৃতিকে ন৷ লইয়া আসি, সে দিকে দি থাক। প্রয়োজন । 
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কিন্তু ভালটি বাছিতে যাইয়। মন্দকে আনার আশঙ্কা ত সব ক্ষেত্রেই 

আছে। নিজের দেশের প্রাচীন গলিত দুষ্ট ধর্মকর্ম বিধিব্যবস্থার 

মধ্য হইতে বিশ্তদ্ধ জাগ্রত আদর্শটি বাহির করা অপেক্ষা আমরা 

মনে করি বর্তমানের জীবন্ত প্রাণবন্ত বিদেশ হইতে সে সব জিনিষ 

আহরণ কর! বেশী ফলদায়ক। জীবনের সংস্পর্শে আসিলেই 
জীবন জাগিয়া উঠে-. প্রাণের তরে প্রাণ মিশাইয়াই প্রাণের স্থৃত্তি। 

প্রাণের মনের বিনিময়ে একটা ওলট পালট ঘটেই, কিন্তু 

তাহাতে ভয় করিবার কি আছে? শরীরের সহজ চেষ্ট৷ যেমন 

তাহার মধ্যে অনু প্রবিষ্ট কোন পদার্থকে হয় হজম করিয়৷ ফেলা 

নয় কোন রকম বাহির করিয়া দেওয়া সেই রকম জাতির 

অন্তরাত্মারও চেষ্ট। তাহার আধারে আহরিত জিনিষকে হয় নিজের 

করিয়া! লওয়া ন! হয় উদশীর্ণ করিয়া ফেলা । যদ্দি জিজ্ঞাসা কর, 

দেশের এ শক্তি ও সামর্থ্য আছে কি না? আমি বলি যে-দেশের 

এ ক্ষমত। নাই, তাহার কোন ভরসাই নাই, চেষ্টা করিয়া বাঝ্সবন্দী 

করিয়। সে-দরেশকে জিয়াইয়! রাখিলেও ব্াঁথতে পার, কিন্তু সে- 

দেশ কখনও সুমহান্ হইয়। উঠিবে না। 
বাহিরের দিক হইতে দেখিলে আমাদের বোধ হয় বটে 

ভারতবর্ষ ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া ইউরোপের দ্বিতীয় সংস্করণ- 

মাত্র হইয়া] উঠিতেছে, নিজের প্র'তভাকে হারাইয়। পরের ধারকর। 

আলোকে সে আজ উজ্জ্বল হইবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু সেটি 

অতি বাহিরের ভাসাভাল। সত্যমাত্র । [ভিতরের সত্য এই যে 

ইউরোপের জীবনের স্পর্শে ভারতের জাবন জাগ্রত সচল হুইয়৷ 
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উঠিয়াছে। এবং এখন যে সে চারিদিকে হাত বাড়াইয়৷ দিয়া 
যেখানে যাহা পাইবার আশ! করে সেই দিকেই ছুটি়া চলিতে ব্যগ্র, 
এমন কি অনেক সময়ে যে না বুঝিয়া। সুবিয়। আপনার প্রাণের 

ধর্মের বিপরীত জিনিষকেই সে আকড়িয়া ধবিতে চাক্ন তাহাতে 

প্রমাণ হয় তাহার ভিতরের নবজীবনের আবেগ আপনাকে ছড়াইয়া 

চারিদিক ছাপাইয়া ছুটিয়! চলিতে চাহিতেছে। ্ 
ভারতের এই নবোন্মেষিত জীবন-প্রতিভাকে আমর! সম্পূর্ণ 

বিশ্বাস করিতে পারি-_নিঃশহ্কচিত্তে উহাকে ছাড়িয়। দিতে পারি 

আপনার পথ চিনিয়া লইতে, পরীক্ষা করিতে কৰিতে, যাচাই করিয়া 

দেখিতে দেখিতে, প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ বজ্জন করিয়া, আপনার 

অন্তরাত্মার ব্বধর্ম্েরই অনুরূপ সকল বিধিব্যব-স্থা সকল গ্রতিষ্ঠানাদি 

_ সমগ্র আধারটি অথও সামঞ্জস্তে পুর্ণতায় গড়িয়া সাজাইয় 

ধরিতে । 



ইউক্লোপেল দান 

ইউরোপকে জড়বাদী বলিয়া! উড়াইয়া দিবার একট! প্রয়াস 

আমাদের মধ্যে আজকাল দেখিতে পাই। ইউরে'পের সহিত 
প্রথম সংস্পর্শে আসিয়া তাহার এরশ্বধ্যার্দি দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ 

হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং মকল বিষয়ে ইউরোপকেই আদর্শ করিয়া 

লইয়া ছিলাম। বর্তমানে যে আবার অন্তদিকে ঝুঁকিম্ব। পড়িয় 
ইউরোপের যাহ কিছু সকলই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছি, নেট! 

প্রথম যুগের অতিরিক্ত ভক্তির অতিরিক্ত প্রতিক্রিক্। মাত্র । এ 

ভাবটিকেও ঠিক ঠিক ন্তায়সঙ্গত বলিয়া আমর! মনে করিতে 

পান্সি না। ইউরোপ জড়্বাদী হুইতে পারে, কিন্তু জড়বাদী 

হইয়াও জগতের সাধনতম্ত্রের উন্নতি-কয্পে, মনুষ্যত্বের পূর্ণতার 
উদ্দেশ্তে, ইউরোপের কি দিবার আছে, সেই কথাট! বর্তমান প্রবন্ধে 

আলোচন! কারৰব। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না আমর! 

ইউরোপের দোষ কিছু দেখি নাকিন্বা! ভারতের আধ্যাত্মিকতার 

উপরে ইউরোপের ইহলোকসর্ধবৰ্৭ আদর্শকেই স্থাপন করিতে 

চেষ্টা করিতেছি । 

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষ কিরূপ ছিল সে কথা আমর! তুলিব 
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না। কারণ, সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত কিছু জানা নাই; কেহ 

বলেন ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরমে পৌছিয়া- 
ছিল, কেহ বলেন কর্মুজগতের বিষয়েও সে অতুল প্রতিভ৷ 

দেখাইর়াছিল, আবার এমনও কেহ কেহ বলেন যে ভারতব্ধ 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসভ্য বর্বর অথব। অর্ধসভ্য মাত্র ছিল। 

আমর! এ সকল বাকৃবিতগ্ার মধ্যে ন। যাইয়া এতিহাসিক যুগের 

কথ সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের বক্তব্য বলিব। যে সময়ের কথ। 

সম্বন্ধে আমর! কথঞ্ৎ নিঃসন্দেহ, তাহার উপরেই আমাদের সিন্ধান্ত 

স্থাপন করা৷ উচিত। ইউরোপ সম্বন্ধে একটু ভিন্ন কথা । কারণ, 

ইউরোপের জন্মকাল হইতে বর্তমান পধ্যস্ত জীবন-ইতিহাস এত 
তন্ন তন্ন করিয়। খোঁজ! হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে সন্দেহের বিষয় 
খুব কমই আছে। তাহ ছাড়া অতীতে কোন্ জিনিষ কি ছিল 

আমরা জানিতে চাই উহার বর্তমান প্রকৃতিকে বুঝবার জন্ত। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতের সহিত বর্তমান ভারতের সঙ্বন্ 

খুব অল্পই | সম্বন্ধ কিছু থাকিলেও তাহা এত নীচে পড়িয়া গিয়াছে 

যে তাহার উদ্ধার সহজে সম্ভব নয়, কার্যযতঃ তাহার কোন নিদর্শন 

দেখিতে পাই না। 

বর্তমান ভারত আরম্ভ বুদ্ধ হইতে । বস্ততঃ বুদ্ধ ভারতবর্ষে 

এক যুগ পরিবর্তন করিয়াছেন। তীহার আবির্ভাব কাল হইতে 

ভারতবর্দ এক নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বুদ্ধ 

ভারতবর্ষকে যে দীক্ষা দিয়াছেন আজও ভারতবর্ধ সেই দীক্ষাতেই 

সীক্ষিত। সে দীক্ষার মুল কথা, জগতের অসত্যতা। জগৎ 
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অলীক, জীবন মোহময়, বাচিয়। থাকার মধ্যে কোন আনন্দ কোন 

মহত্ব নাই এ কথ বুদ্ধ সর্ব্ব গ্রথম গ্রচার করেন। বুদ্ধ মহাশক্তিশালী 

পুরুষ ছিলেন, তাই তাহার ভাবটিকে ভারতের প্রাণে প্রাণে 

অন্ুপ্রবিষ্ট করাইয়া! দিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আজকাল 

বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী নয় কিন্তু তাহা নামে মাত্র, বস্ততঃ সমস্ত 

ভারতবর্ষই বৌদ্ধ। কারণ যখনই যেখানে দেখি কোন ধর্মভাব 

ফুটিয়া উঠিতেছে, কোন ধর্মসজ্ব গড়িয়া উঠিতেছে প্রান সর্বাত্র 

সর্বদাই পাই এই প্রধান মন্ত্র--জগৎ হইতে সকল সম্পর্ক ছেদন 
কর। শঙ্কর রামানুজ নানক চৈতন্ত, কি দ্বৈত কি অদ্বৈত কি 

বিশিষ্টাদ্বৈত দকলের মধ্যে এই এক ভাব, সকলেই পৃথিবীর 
ধূলিকে থুৎকার দিয়! চপিয়াছেন। বৌদ্ধধন্ম প্রস্থত শ্রষ্টধন্ঘ, মূলতঃ 
এই সন্যাস ধন্ম-_-ইউরোপে কিন্তু এই সন্্যাসধর্থের স্থ'ন হয় নাই। 

আধুনিক ইউরোপ নামে খ্রীষ্টান, প্রকৃতপক্ষে সে গ্রীক ও রোমক- 

ভাবেরই ভাবক। মর্ত্যজগতের খেলাতে--জীবন ধারণের মধ্যে 

যে আনন্রস বিচ্ছরিত তাহার মুর্তি গ্রীস ও রোম__-আর ইহাই 

ইউরোপ । ইউরোপে ষে প্রকৃত ন্যাপী ব৷ সন্যাস-সম্প্রদায় 

ছিল ন! তাহা নয় । খ্রীন্টীক্স চার্চের প্রথম অবস্থায় প্রকৃত সন্ন্যাসী 

(0০71) যথেষ্ট ছিল। আধুনিক সময়েও ইউরোপে টলইয়ের 

আবির্ভাব সম্ভব হ্ইল়্াছে। কিন্তু ইউরোপের প্রাণ সেখানে 

নাই, সমস্ত ইউন্নোপ উহাকে আপনার জিনিষ করিয়া! লইতে পারে 

নাই। ভারতবর্ষেও আধ্যাত্মিকতা ও আধিভৌতিকতার সম্মিলন- 

চেষ্টা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়। গিয়াছে। রামদাস, গুরুগোবিন্দ 
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ক্ডাহার উদ্দাহরণ। কিন্তু কর্াত্বক আধ্যাত্মিকতার ঢেউটি 

'গশন্যাসের বিরাট, সমুদ্রমধ্যে কোথায় মিলাইয়! গিয়াছে। সমস্ত 
'ভারতবর্ধ রামদাস অথবা! গুরূগোবিন্দকে আবর্শরূপে গ্রহণ করিবার 

কোন চেষ্টাও করে নাই_ শঙ্কর কিন্ত সহজেই ভারতীয় দীক্ষার 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। 

ইউরোপের প্রথম দান জীবন, পৃথিবীর রসান্বাদন,-_ বীচিয়া 

থাকিয়। শরীর ধারণ করিয়া যে কি আনন্দ তাহ ভোগ করা। 

আর, জগতের বস্তকে ভোগ্য করিনা! তুলিতে হইলে যে ভাবে 

তাহাকে আহরণ করিতে হয়, অধিকার করিতে হয়, সাজাইয়। 

গুছাইয়! শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হয় তাহারও নিদর্শন ইউরোপ । এ 

জন্য যে অনম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্মশীলতার মধ্যে যে 

অতুল আনন্দের প্রয়োজন তাহাও দেখাইয়াছে ইউরোপ। আবার 
অন্তরে যাহা, মনে যাহা, যাহ ভাবমাত্র তাহাকে বতক্ষণ বস্তজগতে 

শরীরী করিয়। না! তোল। হইতেছে, তাহাকে কার্যযতঃ ন৷ প্রতিপাদন 

করা হইতেছে ততক্ষণ তাহার পূর্ণ সার্থকত। নাই এই তথ্যটিও 

ইউরোপেরই দান। কিছুধিন হইল ভারতে যে [91:8102,0910- 

এর একটা ঢেউ অনুভব করিতেছি তাহা! ইউরোপ হইতেই 
আসিয়াছে । কর্মের সহিত জ্ঞানের, অধ্যাত্মবের সহিত অধিভূতের 

কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে কিনা এ তর্কের শেষ নাই, দর্শনের 

কুট প্রশ্ন টানয়। আনিয়। আমর! সে জটিল সমস্ত! মীমাংসা! করিতে 

চেষ্টা করিব না। ব্রন্বভ্ানী হুইয়াও যে জগতে থাক। যায়, 
ভগবানকে পাইয়াও যে জগতের সকল বিষয়ে লিপ্ত হওয়া যায় 
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এ কণা আমর! মানিয়াই লইয়াছি। আব্কাল. সর্বত্রই এই 
প্রয়াসের উদ্দাহরণ দেখিতে পাই, ইহাকে আমরা সত্য প্রয়াস 
বলিয়াই মনে করি। কোন বিতগার মধ্যে ন| যাইয়া বর্তমান 
অন্ুসন্ধানসম্পর্কিত একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই 
আমর নিরস্ত হইব । 

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মববাদী। অধ্যাত্মের উপরই আমাদের যাহা” 

কিছু সব প্রতিষ্ঠিত কারতে হইবে, এ কথা অনেকেই বর্তমান যুগে 
স্বীকার করিবেন। 1কম্ত ভারতবর্ষ অধ্যাত্বকে ধরিয়। জগৎকে 

পায়ে ঠেলিয়াছে_কেন? ইহার এক সুন্দর ব্যাখ্য। পাই বুদ্ধেরই 

জীবনে । বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ভাব কিরূপে জাগরিত হইয়াছিল, 
জগতের উপর তাহার বিভৃষ্ণা জন্মিল কেন? রোগ জর! মৃত্যু 

দেখিয়া । রোগ জর৷ মৃত্যুর আবাসস্থল যাহা, সেখানে সুখের কি 

আছে, সেখানে থাকিয়া লাভ কি? জগতের সহিত প্রথম 

সংস্পর্শে আসিয়াই বুদ্ধের সম্মুখে পড়িল এই ভীতিত্রয়, ইহাদের 
দ্বারাই তিনি জগৎকে পূর্ণ করিপেন। জগতের আর কিছু তাহার 
চক্ষে পড়িল না। বৈরাগ্যের সাহিত্যে সর্বত্র আমর! এই একই 

স্থর প্রতিধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পাই । শঙ্কর গাহিতেছেন, 

“অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং” ভর্তৃহরি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়! বলিতেছেন, 

“কগ্াপ্লেফোপগুড়ং তদপি চ ন চিরং যত প্রিয়াভিঃ প্রণীতং।” 

জগতে যৌবন চিরকাল থাকে না, ইন্ত্রিরচরিতার্থতায় অবসাদ 
আলিয়া পড়ে, ধনদৌলত সকলই ফুরাইয়। যায়, মরণের পর জঙ্গতের 
কি থাকে? তত কিম? তবে জগৎ মায়া ছাড়া আর কি! 
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অতএব বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ বস্ত। জগতের সকল জিনিষ ছুড়ির! 
ফেলিয়! গিরিগহ্বরে পরমাত্মার ধ্যানে জীবনটি কাটাইয়! দেওয়াই 
সার ভ্ঞান। কিন্ত বাস্তবিকই জগতে আর কিছু নাই কি? 
গুধুই রোগ, শুধুই জরা, শুধুই মৃত্যু, শুধুই ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তি ব৷ 
অতিতৃপ্তিজনিত অবসাদ? এমন কিছুই নাই কি যাহার জন্য 

জীবন বাস্তবিকই স্পৃহণীয়? 
ভারতবর্ষ পরমার্থের ও জগতের মধ্যে মস্ত একটা ছেদের রেখা 

টানিয়া দিয়াছে । তাহার কারণ জগৎকে সে শুধু দেহ, শুধু স্থুল, 

ইন্দ্িয়গত যাহ। তাহার সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছে। ইউরোপকে 

আমরা জড়বাদী বলি কিস, বস্তুতঃ ভারতের বৈরাগ্যধর্ত্ম জড়বাদ 

বলিতে যাহা বুঝিয়াছে-_শুধু স্কুল ইন্দ্রিয়ের জীবন-_ সেই অর্থে 
ইউরোপ জড়বাদী নগ্ন; বরং ভারতীয় সাহিত্যে স্থল ইন্দ্রিয়, শুধু 
শারীরিক বৃত্তির জীবনের কথা যতখানি পাই ইউরোপীয় সাহিত্যে 
তত পাই নাই। ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে যদি আধ্যাত্মিক ন। হও 

তোমাকে একেবারে পঞ্ুতুল্যই হইতে হইবে-_তৃতীয় পস্থা কিছু নাই। 
হয় উঠিয়। যাইতে হইবে পরমাত্মার অক্ষত, অব্রণ, গুদ্ধতার মধ্যে 
নচেৎ শুকরের মত মৃত্রপুরীষের মধ্যেই থাকিতে হইবে । ইউরোপ 
একথা স্বীকার করে নাই; ইউরোপ আধ্যাত্মিক নয়, কিন্তু গুধুই 

পণ্ুস্থলভ স্থল জীবনের দাস, একথ! বলিলেও অতুযুক্তি হইবে। 
ইউরোপের প্রতিত! এই উভয়ের মধ্যবর্তী একটি জগৎকে খুঁজি 
পাইয়াছে। তাহা! হইতেছে বুদ্ধির জগৎ, চিন্তার জগৎ, মেধার 
জগৎ, ভাবুকতার জগৎ। কাব্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান লইয়! ইউরোপ 
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যে জগৎ স্ষ্টি করিয়াছে তাহাকে আমর! আধ্যাত্মিকতার ফল 
বলিতে পারি না) কিন্তু তাই বলিয়। উহাকে রোগ-জর।-মৃত্যুর 
জগতেরই জিনিষ বলিয়। তুচ্ছ করিয়া দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। 
স্বীকার নয় করিলাম জগতে ইন্দ্রির-ভোগে সুখ নাই কিন্তু কেপলার 
যে ব্রাত্রির পর রাত্রি আকাশের দিকে তাকাইয়! নক্ষত্রের গতি 

পর্যাবেক্ষণ করিয়। জীবন কাটা ইন দিয়াছেন তাহ। কি ব্যর্থ গিয়াছে ? 

হামূলেটের মত একটি চরিত্র গঠন করিনা, ইলিয়ডের মত একণানি 
মহাকাবা রচনা করিয়। কি কোন অনাবিম সুখ নাই? কেপলার, 

সেক্সপীযর়র, হোমর কেহই আধ্যাত্মিক বগিতে যাহা বুঝি তাহ! 
কিছু ছিলেন না। তবুও জগতের মধ্যেও যে আনন্দ যে মহত্ব 

রহিয়াছে তাহার রসাশ্বাদন করিয়া! তাহাতেই মগ্ন ছিলেন। জীবন 
তাহাদের যে মূল্যহীন এ কথ! কে সাহস করিয়। বলিবে? 

ইউরোপের ইহাই মহৎ দান। চিন্তার থেলা, বুদ্ধির খেল।, 

জানিবার, বুঝিবার, ভাবিবার- তৃপ্তিহীন ওংসুক্য। ভারতবর্ষে 

যে কখন কোথাও এ ভাব ছিল ন। সে কথা আমর! বলি না। 

গুপ্তদিগের সময়ে, চেরা চোলদিগের সময়ে আমরা এই মানসিক 

বৃত্তির উজ্জল খেল দেখিয়াছি । কিন্তু উহা ঠিক ইউরোপের 
মত নহে । সারা ইউরোপের সমস্ত জীবন সমস্ত দীক্ষাই এই 

ভাবে কেন্ত্রীভূত। ভারতে এখানে ওখানে এ যুগে ও যুগে 

কতিপয় গুণী লোকের মধ্যে উহা আবদ্ধ ছিল। গোটা ভারতবর্ষের 

চক্ষে ইহা তেমন মূল্যবান বলিয়। প্রতীত হয় নাই। সেক্সপীয়রের 
নাটক শিক্ষিত অশিক্ষিত, আবালবৃব্ধবনিতাকে আনন্দ দিয়াছে-_- 
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কালিদাদ শকুস্তল! রচনা! করিয়াছিলেন কিন্তু “অভিরূপতৃমি্ 

পরিষৎ” বিদ্বংসমাজের জন্য । সকল জিনিষকেই জানিবার-_ 

বুঝিবার অসীম কৌতৃহল, নূতন জিনিষ ভাবিবার, উদ্ভাবন করিবার 
প্রয়াস ভারতবর্ষে খুব কম। ইউরোপ নিত্য নুতন জ্ঞান, নূতন 
তথ্য চাহিতেছে। আঞ্ একটাকে সত্য বলিতেছে, কাল তাহাকে 

ছুঁড়িয়। ফেলিঘ্। সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি কথাকে সত্য 
বলিতেছে, পরশ্ব দিন আবার সম্পূর্ণ নূতন এক সত্য বাহির 

করিতেছে । ভারতবর্ষ ইহাকে শফরীস্থলভ চঞ্চলত। বলিবে কিন্তু 

ইহার মধ্যে চিন্তা-বৃত্তর, মগ্ডিক্ষের যে একট সঙ্জাগ তাৰ রহিয়াছে 

ভারত তাহার সন্ধান পায় না। ভারতব্ষের প্রাণ যেন বলিতেছে, 

জানিবার কি আছে, ভগবানই একমাত্র জ্ঞাতব্য, তাহারই সম্বন্ধে 

চিন্ত; করিয়া, ধ্যান করিয়া তাহাতেই মগ্ন হও-_ অন্য। বাচো 

বি:ঞ্থ। ফলে কিন্তু সে ভগবানকেও ধ্যান করতে পারে নাই। 

জীবন-সম্পকশুগ্ত হুইয়া৷ সে ক্রমে এমে অসাড় হুইঙ্গ পড়িগ্াছে-_ 

মুখে ভগবানের নাম কধিম্ধাছে, সকল ব্যাপারে ভগবানের দোহাই 

দিগ্লাছে কিন্তু সে সজীব গ্রতাক্ষ উস্লব্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে। 

ইউরোপের মত জড়বাদী না হইয়াও ভারতবর্ষ ইউরোপের অপেক্ষা 

অধিক জড় হইয়৷ পরড়য়াছে। ইউরোপে তাই দেখি নিত্য নূতন 
আবিফার কিন্তু ভারতবর্ষে শঙ্কর, বাদরায়ণ যাহা বলিয়া! গিকাছেন 

তাহারই টীকা অনুটীকা কেবল চলিয়াছে। নূতন কথ ইউরোপ 

সাগ্রছে আদর করিয়া লয়, তাহ! যতই অকিঞ্চিংকির হউক না 

কেন--ভারতবর্ষে পুরাতন চিরপরিচিত কথ না বলিলে, শান্তের 



ইউরোপের দাদ 

উল্লেধ না করিলে কেহ বুঝে না। ইউরোপ যে অরিজ্ছিরধারে 

তাহার উৎস স্থান গ্রীস হইতে বর্তমান . পর্ধ্স্ত আপন: ভাকটি 

বহিম্পা। আঙ্গির়াছে এ কথ আমক। বণপি না। রোষক আধিপত্যের 

কির়দংশ; মধ্যযুগের কিছু কাল দে ইহাকে হারাইয়। ফেপিমা(ছল। 

তবুও তাহার সমন্ত ইতিহাসটি একযোগে দেখিলে এই ভাবটিই 

শীর্ষদেশে উজ্জবলবর্ণে িথিত দেখিতে পাই। 

ইউরোপের এই জ্ঞান-তৃষ্ণাকে জড়বাদের সহিত ন! মিশাইয়। 

ই্থাকে ভাবুকত নামেই আমর। অভিহিত করিতে চাই। কারণ, 
ভারতবর্ষ যেমন ভগবানের ভাবে মত, ইউরোপ তেমনহ জগত্বস্তর, 

জগত্ঘটনার তাবে মগ্ন। সাধারণ রূপে লইলে উভয়ের মধ্যে 

আকাশ-পাতাল কিছু ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না। ধন্মকথ! 

ভগবৎ-প্রসঙ্গে ডুবিয়া ভারতবাসী যেমন জীবন স্বচ্ছন্দ কাটাইয়া 
দিতে পারে, ইউরোপবাসী তেমনই কাব্যালোচনা করিয়া, বাষট্- 

নীতিক কোন সমস্তা বিচার করয়া আনন্দে জীবন কাটাইতে 
পারে। ধন্মকথ। গু নিয়া, ভগবতাবষম্ম আলোচন৷ কারয়াই কাহারও 

মুক্তি হয় না। আবার ভগবানকে না৷ ভাবিয়া জগংবিষয়ের 

কোন কিছু কথ! ভাবিলেই যে নরকগামী হইতে হয় এমনও নয় । 
বস্ততঃ প্রকৃত আধ্যাত্মিকত। জিনিষটি মনের এই সহজ ভাবুকতা 

অপেক্ষা আরও কিছু বৃহত্তর, মহত্তর ও কষ্টকর বস্ত। শ্বীকার করি 

ভারতবর্ষের ভাবুকত। ভগবৎমুখা আর সেইজন্ত আধ্যাত্মিকতার উহ! 
উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র । কিন্ত ইউরোপের ভাবুকতার সহিত এই আধ্যাত্মিকতার 

যে কোন বিরোধ আছেই তাহ! আমরা। মনে করিতে পারি ন|। 
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ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্ররুতি পাশ্চাত্যের তথাকথিত 

জড়বাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া কি সুমহান ফল প্রসব করিতে 

পারে তাহার কিছু নিদর্শন পাই আমাদের জগদীশচন্দ্র বন্থর মধ্যে । 
পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের মধ্য দিয়।' ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে যে 

ভাবে তিনি ফুটাইয়৷ ভুলিতে সঙ্গম হইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই 
আশ্চর্যাকর। তিনি দেখাইয়াছেন জগতের অতীত হইয়া নয়, 

জগতের মধ্যে রহিয়া, জগতের নগণ্য স্কুল জিনিযের ভীবন-খেলা- 

রহস্ত উদঘাটন করিয়া আমরা স্থুলের মধো আধ্যাত্মিক তথ্য, 

নিয়ম প্রণালী কি ভাবে কার্য করে তাহারই উদ্দাহরণ পাই। 

কারণ, আধ্যাত্মিক অথ শুধু আত্মার স্বরূপে ডুবিয়া থাক! নয়, 

রূপের মধো, প্রকাশের মধ্যে সেই আত্মা কি ভাবে বিকশিত, কি 
ভাবে কর্ম্মপর তাহা দেখ।, বুঝা, অনুভব করাও আধ্যাত্মিকত1। 

জগদীশচন্দ্র যখন বলিলেন জড়ে, উত্ভিদে, জীবে একই প্রাণ স্পন্দিত 

হইতেছে তখন তিনি ভারতের আধ্যাত্মিকতারই প্রতিমুদ্তি। 

কিন্তু তাহার নৃতনত্ব, তাহার মহত্ব এই তন্বটি ঘোষণ। করিয়। নয়। 
যখন তিনি এই তত্বটি স্থলে পরীক্ষা করিয়৷ দেখাইলেন তখন 
কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিকতার সহিত ইউরোপের বাস্তবিকত। এক 

স্ত্রে মিলাইয়! দিলেন । স্ুল দৃষ্টির সাহায্যে খধিদৃষ্টিকে ব্যাখ্যা 
দিয় সপ্রমাণিত করিয়াই তাহার নৃতনত্ব, মহত্ব । 

কর্মের জগৎ, এমন কি চিস্তার জগতেরও উপরে যে আত্মার, 

পরমার্থের জগৎ আছে ইউরোপ তাহাকে ভারতবর্ষের মত প্রাণে 

প্রাণে অনুভব করিতে পারে নাই। ইহাই ইউরোপের মস্ত 
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অভাব। আর এই জন্য যদি উহাকে জড়বাদী বলিতে চাই তবে 

আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কিন্তু এই চিস্তার জগৎ, এই 

কর্মের জগৎ বিশেষূপে ইউরোপের দ।ন। আধ্যাত্মিক হইতে 

হইলে এই সব ত্যাগ করিতে হইবে ব। ইহাদের প্রতি অশ্রন্ধা 

দেখাইতে হইবে এমন নয় । আর জগৎবিষন্নক চিন্তার সহিত স্কুল 

জীবনের কর্মের সহিত আধ্যাত্মকতার যদি একট। সামগ্রন্ত স্থাপন 

করিতে পারি তবে ইউরোপ ভোগ এশ্বর্ধ্য ইন্দ্রিয় স্থধের মধ্যেও যে 

আনন্দ মহত্ব পাইয়াছে তাহার সহিতও আধ্যাম্সিক জীবনের 

একটা মিলন সাধন কর যাইতে পারে ইহা অসষ্ঠব কল্পন৷ 

কিছু নয়। 
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দ্ধ থাষিয়াছে। এত বড় যে একট! প্রলয়কাণ্ড, ইতিহাসে 

যাহার তুলনা পাই না, তাহার শেষ হইল। কিন্তু ইহা হইতে 
শিখলাম কি? কোন্ সত্য আগুনের রঙে আমাদের প্রাণে 

দাগ কাটিয় দিয়া গেল, আমাদের দৃষ্টির পর্দা ছিড়িয়া কোন্ 
নুতন ভাব বাহিরে ছুটিয়। আসিল? 

সকলের আগে শ্শিখিলাম অনন্ত এক শক্তির অস্তিত্ব। 
জানিলাম তোমার আমার শক্তি কিছুই নয়, জন্মণশক্তি বলিয়া 

কিছু নাই, ইংরাজ বা ফরাসী বা মাফিণশক্তি বলিয়! কিছু নাই। 

সকল শাস্তই আর-এক শক্তির হস্তে ত্রীড়াপুত্তলিক। ৷ মানববুদ্ধি 

বলিম্মা কিছু নাই, কেহ বিচার করিয়া মাথা খাটাইয়। যাহা 

ভাবিতেছে মে করিবে ব! যাহ] হবে তাহা ঠিক সে করে না, 

তাহা হয় না। আর-একজনের তপহ্দৃষ্টি তোমার আমার সকল 

গণন। সকল প্রয়ান কোথাও এতটুকু আশ্রয় করিয়। মাত্র, বেশীর 

ভাগঠ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করিয়৷ আপনার লক্ষ্যের দ্রকে ছুটিয়াছে। 
জর্মণীর মহাশাক্ত তাসের ঘরের মত কোথায় এক মুহূর্তে মিলাইয়। 

গেল, জর্দমণী সে আশঙ্কা কখন করে নাই, ইংরাজও সে ভরসা 
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ফরে নাই। ইংরাজের প্রতাপ এমন বিপুল বিরাট হুইয্া উঠিবে, 
ইংরাজের শক্ত তাহা ভাবিতেও পারে নাই, ইয়াজ দিজেও 
তাহা ঘুপাক্ষরেও টের পায় নাই। যুদ্ধ যে এমনভাবে শেষ হইবে 
কোন্ রাজনীতিক তাহ! দেখিতে পাইয়াছিলেন? এ কি অঘটন 

নয়? বলিবে, মিত্রশক্তিসজ্ঘের ছিল বুদ্ধিবল, শক্তিবল-_তাই 

তাহাদের জয় হইয়াছে । ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কিন্তু 
জন্মণীর বুদ্ধি ছিল না, শক্তি ছিল না? সেবুদ্ধি মে শক্তি লই 
জর্মনী কি করিল? তোমরাই না ছুই দিন আগে জর্মণীর বুদ্ধি, 

জন্মণীর শক্তি দেখিয়! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলে? তবে 
কেন এমন হইল? আমরা বলি সেনাপতি ফোকের কৌশল 
আর আমেরিকার সৈন্ত ও দ্রব্যসস্তার হইতেছে ছুতামাত্র, এ সকল 
আর-একজনের হাতের যন্ত্র। বিচার বুদ্ধি আর বাছুবলই যদি 

জয়ের নিয়স্ত। হইত তবে সেই যুদ্ধের প্রারস্তেই প্যারীনগরীর 
একেবারে উপকণ্ঠ হইতে জন্মণী মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত 
না--যুদ্ধ বনুদ্দিন পৃর্ববেই শেষ হইয়। যাইত। আমর! বলি, তুমি 
তোমার পথে চলিতেছে না, আমিও আমার পথে চলিতেছি না, 

আমরা ছুইজনেই চলিয়াছি মুরারীর তৃতীয় পন্থায়। ইহাকেই 
বলি অঘটন, ইহাকেই বলি 1015015-_নুতন শক্তির আবির্ভাব । 

মানি, সকল শক্তির যদি হিসাব রাখিতে পার, হাতের মুিতে 

তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পার তবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ 

করিতে পার, সকল ভবিষ্যখংকে তোমার নখ দর্পণে বাঁধিতে 

পার। কিন্তু কথা এই, তুষি তাহা পার না, আমিও পারি না, 



ত্বরাজের পথে 

সেটি মানুষী বুদ্ধির কাজ নয়। পারেন ধিনি তিনি মানুষ নহেন, 
তিনিই ভগবান। জগতে কত শক্তি আছে, এই শক্তিরাজী 
স্তরে স্তরে সাজান, কতক গুপ্ত কতক ব্যক্ত-_ব্যক্ত যাহা তাহারই 

একটা অংশ এই স্থল জগতের ঘটনা পরম্পরাকে সাক্ষাৎভাবে 

চালাইয়৷ লইয়াছে, এই অংশেরও একটি ভাসাভাসা৷ অংশ মান্ষের 
বুদ্ধিতে, মানুষের অহঙ্কারমিশ্রিত চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত। 

শর্তর যে মুল, কেন্দ্র, উৎস-_-)78)09--তাহা৷ লোকচক্ষুর 
অন্তরালে, সেখান হইতেই শক্তির শতধার! বহিয়া আসিতেছে-_ 
এই ধারা আবার সমানভাবে একই পদ্ধতি ধরিয়া! চলে না, 

0/119000 ঘুরিতেছে আর প্রতি মুহূর্তেই নুতন শক্তিকে জন্ম 

দিতেছে, 0709170র জের আবার কখন কখন বাড়িয়া যায় 

শত্তিও তাই উপছাইয়া চলে, পদ্ধতিকে ভাঙ্গিয়া, গতান্ুগতিককে 

উল্টাইয়া মানববুদ্ধিকে বিমুড় করিয়া নূতন কিছু করিয়া চলে। 

জগতে এই মহাপ্রলয়ে আজ দেখিলাম এই রকম এক নূতন 
অক্ঠুতপূর্বৰ অ্নষ্তপূর্বব এক মহাশক্তির আবেগ । 

দ্বিতীযন শিখিলাম জগতের মধ্যে প্রলয়ের সম্ভাবনা । আমাদের 

সহজবৃদ্ধির ধারণা এই জগৎ চলে ধীরে মস্থরগতিতে, ধাপের পর 
ধাপ আস্তে আস্তে পার হুইয়া। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম হইতেছে 

ক্রমবিবর্তন €৮০100101) অর্থাৎ প1 টিপিয়া চল1। কোন একটা 
বিপুল আক্ম্মিক পরিবর্তন যেন প্রকৃতির ধাতুতে নাই--চ২৪৬০- 

15007 হইতেছে প্রকৃতির অধর্্ম। এমন কি, এ ধারণাও 

আমাদের অন্তরে বেশ লুকাইয়৷ আছে যে বিবর্তন বা পরিবর্তনও 
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বোধ হয় কিছু নাই। সুর্য আজ যেমন উঠিতেছে ডুবি 
যাইতেছে, চিরকাল তেমনি উঠিগ্লাছে ডুবিয়াছে, চিরকাল তেমন 
উঠিবে ডুবিবে। গোলাপ ফুলটি যুগের পর যুগ একই ভাবে 
ফুটিতেছে, ঝরিতেছে। মান্ধাতার সময়ে মানুষ যে রকমে পপ্রষ 

করিত, আজও সে সেইভাবেই করিতেছে । মানুষের সখ ছুঃখ 

হাসি কান্না অভাব অভিযোগ আশ ভরস! তথাকথিত সত্যযুগেও 
যেমন, এই ঘোর কলিষুগেও ঠিক তেমনি । জগৎটা অতি পরিচিত, 
অতি পুরাতন ন্ুতরাং ৮৪110 ০৫ &101655 ! সাহিত্যে 

ইতিহাদে আমরা যতই পড়ি না কেন, আমার্দের নিজেদেরও স্প্রে 

কল্পনার যতই আকাশ-কুনুম দেখি না কেন, তবুও বিশ্বাস হয় না, 

শ্রদ্ধা হয় না, অন্তরে কোনও এক অবিশ্বাসী সবজান্তা পুরুষ 

বসিয়া বসিয়া হাদিতেছে আর টিটুকারী দিতেছে । কিন্ত আজ 
সে জীবটির স্থলভ হাসি কাষ্টাসিতে কি পরিণত হইতে চলে নাই? 

আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া কে দেখাইয়৷ দিল বে জগতে নৃতনও 
সম্ভব হয়, জগৎ যে গড্ডপিকা প্রবাহেই চলে তাহ নয়, সেখানে 

বিপুল তোলপাড়, যাহাকে সম্ভব মনে করিতেও ভয় হয়, এমন 

জিনিষও ঘটে? আর আমরা প্রাণে প্রাণে অন্গভব করিতেছি 

যে জগতের গতি, স্ট্রির বিবর্তন কেবল মন্থর শ্লথ নয়_ এমন 

সময়ও আপিয়। থাকে যখন তাহা অধীর ব্যস্ত হইয। উঠে, যুগের 

যুগের কাজ যখন সে এক মুহূর্তেই শেষ করিয়া! ফেলে। 

ফলতঃ প্রলয় বিবর্তনের এক অব্যর্থ অঙ্গ | প্রলয় ব্যতিরেকে 

জগতের গতি নাই, উন্নতি নাই। ধীরে চল! বখন-স্থষ্টির অভ্যাস 
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হুইয়। গিয়াছে, ধীরে চলা হইতে খন সে বসিগ্নাই পড়িতে চার, 
ঘোর 'তামসিকতা ধখন মানুষকে মুহামান করিয়া ফেলিতেছে, 

পুরাতন যখন অচল কঠিন নিরেট হইয়। পড়িয়াছে, বাহিরের 
খোলস এত স্কুল হইয়া উঠিয়াছে যে. ভিতরের মনের চলাচল প্রায় 

বন্ধ তখনই কালপুরুষ, প্রকৃতির অন্তর্ধ্যামী শক্তি কুত্রমুত্তি লইয়া 
অবতীর্ণ হন, সকল বাধ! সকল বাধ ঠেলিয়। ভাঙ্গিয়া৷ চুরমার করিয়া 
ছুটিয়া চলেন। ধর্ম যখন জড়বস্ত, পাপের ভারে পৃথিবী যখন 
কষ্ট তখনই বাস্কী মাথা ঝীকিয়া উঠেন, তখনই প্রকট হয় কালীর 
তাগব নৃত্য, পুরাতনকে বিসর্জন দিবার জন্য, নৃতনের 'প্রতিষ্ঠা 

করিবার জন্ত -পরিত্রাণায় সাধুণাং বিনাশাস্্ চ ছষ্কতাং -আবিভূতি 
হয় ধুমকেতুমিব কিমপিকরাল মহাশক্তি। সে শক্তির কাছে দেশ 
কাল পাত্রের প্রতিবন্ধক নাই। চোখের নিমেষেই সে শক্তি দুরকে 
নিকটে, স্বপ্রকে জাগ্রত সত্যে পরিণত করে। মৃকং করোতি 
বাচালং, পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিবিং। 

আর শিখিলাম অনুর যে অহংকরী যে অত্যাচারী যে, নিজের 
ধ্ংদকেই সে কেমন নিজেই ডাকিয়। 'নানিতেছে। যে ষত বড় 
অসুর তাহার ধ্বংদ ততই অনিবার্য ততই আশ্ত। অথব৷ যে- 
অন্ুরকে ভগবান ধ্বংস করিতে চাহেন, যে শক্তি স্থষ্টির উন্নতির 
অন্তরায় মে শক্তিকে আমূল বিনাশ করিবার জন্যই যেন এক 
মহাশক্তি এমন বিপুল দুদধর্ধ করিয়া! তুলেন--তাহাকে নির্বংশ 
করিবার জন্যই যেন রুদ্রদেব তাহাকে রক্তবীজ করিয়া তুলেন। 
যাহার মাথা যত উচু তাহার পতন ততই সম্ভব, আপনার ভারেই 
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সে আপনি ভাঙ্গিয়। চুরিয়া ধুলিসাৎ হয়-_সে যখন একবার পড়ে 
তখন পুনরুখানের কোন সম্ভাবনাই তাহার থাকে না। কোৌরবের 
কেন অতি মান হইয়াছিল, লক্কেশ্বরের কেন অতি দর্প হইয়াছিল? 

জন্ম্ণীর এমন আত্মস্তরিতা কেন হহয়াছল? অরৃশ্তশক্তি তাই 
আমাদগকে আজ ডাকিয়। বলিতেছেন--সাবধান ! বাহরের 

ঠাট, অগ্ভকার বিজন্ন দেখিয়! মনত হইও না; সকলের আগে দেখ 

কোন্ শক্তি তোমার মধ্যে কার্য করিতেছে? কোন্ পক্ষে তুমি-- 
দেবপক্ষে না অনুরপক্ষে ? 

আল শিখিলাম বর্তমানে ক্ষুদ্র হই, নগণ্য হই অধঃপাতশ হই-- 

তাহাতে 1নরাশ হইবার [কু নাহ কিন্ত থাকি যাঁদ দেবতার ধন্ম 

লইয়_্বপ্মমপি অন্ত ধন্মস্ত ত্রায়তে মহতো। ভয্াং। কারণ 

অঙ্গরের ধন্ম হইতেছে সমস্তের বিরুদ্ধে একের, অসীমের বিরুদ্ধে 

খণ্ডের ধন্ম। অন্থণের ধর্ম হইতেছে জগত্ধম্মের প্রতিকূল ধর্ম্-_ 

প্রকৃতপক্ষে ইহা ধন্ম নয়, ধন্মের অভাব মাত্র; কারণ, অন্থরের 

ধন্ম জগৎকে ধারস করে না, স্থাষ্টর ম্হাশৃঙ্খলাকে অটুট অব্যাহত 

রাখিয়া ফণ্যাইয়। তুলে না বহুকে মুক্ত একপ্রাণ করিয়। ধরে না। 

তাহার প্রয়াস ভাঙ্গিয়া! ফেল। [বশৃঙ্খলাকে ডাকিয়। আনা । অনুর 

তাহার অন্থরুত্ব বজায় গরাখিবার জন্য চায় দাস অর্থাৎ যাহার উপর 

অকাতরে সে আপন প্রতাপ দেখাইতে পারে, যে পদ্দতণে থাকিয়। 

আপন কপালের ঘাম হৃদয়ের রক্ত দিয়। তাহারই মহিমাঁকে 
ওজঃপুর্ণ উজ্জল করিয়া ধরিবে। কিন্তু আজ দেখিলাম দাসের, 

উৎপীড়িতের পতিতের মধ্যেও কি ভাগবত শক্তি লুকাইয়৷ আছে, 
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অণুর মধ্যে আছে এক মহান্, মাথার উপরে পর্বত প্রমাণ ভারকেও 

সে উল্টাইয়! ফেলিতে পারে, আপনার ম্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। জগৎ একটিমাত্র বিশেষ আশ্রয়কে ধরিয়। চলিতেছে 

না, তাহার আছে বন কেন্ত্র, প্রত্যেক কেন্দ্রের মধ্যেই অনস্তশক্তি 

নিহিত--যে কেন্দ্র আতকায় হইতে চলে মে ফলতঃ চায় অন্তের 

শক্তি চুর করিতে অথবা ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে ধারণ করিতে, 

ফলে হৃম্তীর মত বিপুলফায় হইতে চাহিয়্াছিল যে-ভেকপ্রবর 
তাহাই মতন সে ফাটির। পড়ে। 

অস্থর হইতে যে চাতভি না সে কেবল ফলের দিক দিয়াও নয়। 

অন্থর যে, সুধু অস্থ্রত্বে তাহার নিজেপ্ও সার্থকতা! নাই-_-অস্রেরও 

যে আত্মা আছে তাহার বিফলতা এই অস্ুরত্বেই । অসুরকেও 

অস্ুরুত্ব কাটাইয়া উঠিতে হইবে--তবেই হইবে তাহার নিজের 

অস্তগাত্বার সে অস্তরতম গভীরতম তৃপ্তি পরিপূর্ণতা । জর্মণীর ষে 
অন্ুরত্থের দিক, অর্থাৎ প্রুশিয়ার প্রভঃব, ট্রাইটস্ক, বের্শহাডি হা 

জিঙ্গে দিগের শিক্ষা সেটা জন্ম্ণীর যতই প্রাণের জিনিষ হউক না! 

কেন, তাহারও নীচে আছে জঙ্মণীব প্রকৃত জর্মণত্ব। সেটি 

ন্মণের মধ্যে 'ভাগবত ইচ্ছা, দেবভাব-_তাহার ছায়! কিছু পাই 
কাণ্টের মধ্যে, গ্যেতে”র মধ্যে-__সেই দেবভাবকে, আপন ভগবানকে 

যতাঁদন জর্ম্ণী পাইতেছে না! ততদিন অস্থরভাব লইয়া সে ভূলপথে, 

মিথ্যার দিকেই চলিয়াছে। অন্ুরের ধন্ম অসুরের পক্ষেও চিরদিনই 
পরধন্মা। তাই জগৎ আজ তাহার শত কাইজারকে অবহেলে 
মাথার উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়৷ দিতেছে। ূ 
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অন্থরের ধ্বংস হইবে। কিন্তু যে অনুর আস্রিক ভাব ও 

মূর্তি লইয়া আসে সেই একমাত্র অন্থর নয়। দেবভাব লইয়াও 
অস্থর দেখ। দেয়, দেবতার চক্ষে ধূলি দিবার জন্য, আপনাকে 

আপনি ভূলাইবার অন্ত । বর্তমানে মানুষের মধ্যে দেবভাব, 
অস্থরভীব দুইই আছে। সম্মুখ যুদ্ধে অস্গর যখন পরাস্ত হয় 
তখন সে আক্রমণ করে পশ্চাৎদিক হুইতে। মানুষের মধ্যে 

দেবভাব এখনও ভাবলোকে, অশ্রভাবই হইতেছে প্র ক্কাশে বাস্তবে 

--এই অস্ুরভাবের দিকেই তাহার সত্তার কেন্্রভার ঝুঁকিয়। 

পড়িয়াছে। আমি, আমার, আমার জন্ত--এই বোঁধ এই আবেগই 
তাহার মধ্যে জাগ্রত। এই বোধ এই আবেগ অতি স্কুল অতি 

প্রকট হইয়া উঠিম্লািল, জন্মণী অজ্ঞানে তাগার চরিতার্থতায় 
ছুটয়া(হুল, তাই প্রকৃতি তাহার ভীষণ লগুড়াবাতে বুঝাইয়া 

নিলেন-ণনা, আমার এ নিয়ম এ উদ্দেশ্ত নয়--তোমারও এ লক্ষ্য, 

ঞ& পথ ন্য় । ভোগের ভ্রব্যসস্তার সম্মুখ হইতেই কাড়িয়। লইয়া 
কালী অট্রহাসে হাসিয়। উঠিলেন, বলিলেন, “কর ভোগ এখন!” 
জগৎ তাই আজ বলিতেছে “আমি নয়, আমার জন্য নয়*। কিন্ত 

বাহিরের ঠাট না থাকিলে কি হইবে, ভিতরে যে ভরপুর ক্ষুধা 

আছে-_তবুও মন খুলিয়। বলিতে পারিতেছে না, যে শিক্ষা এখনই 

পাইল তাহা৷ এত শীঘ্রই ভুলিতে পারিতেছে না, তাই আপনাকে 

ঢাকিয়! লুকাইয়া ইতম্ততঃ করিক্৷ বলিতেছে “তুমি তোমারই ব্টে-_ 
তবে আমিও আছি, আমি আছি তোমারই জন্তে--তোমার কিছু 
ভাবিতে দেখিতে হইবে না, আমিই স্ব দেখিব+-এক্থ ছুই 
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*তুমি আমার জন্ত” একপদমাত্র। এই রকমে পরাহত অনুর 
দেবতার মুখোস পরিয়া দেখা দেয়। তখন আবার আর এক 

বিপ্লব, আর এক প্রলয়ের সুচন। | 

ইহার দ্বার! গ্রককতি--অথব৷ অনৃশ্তশক্তি বা ভগবান-_মান্ুষকে 
বুঝাইয়৷ দরিতেছেন গীতার সেই কথা-_কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যে 
আস্তে মনস। শ্মরন্-- ভোগের বস্তঃ এমনি ভোগের জন্য ইন্জিয়কেও 
সংযম করিলে হয় না, চাই মনকে সংষম করা । ভিতরের যতদিন 

পরিবর্তন হইতেছে না বাহিরের পৰ্রিবর্তন ততদ্দিন সত্য খাঁটি 
হুইয়! উঠিবে না। মনে যতর্দিন ভোগস্থতির ঢেউ খেলিতেছে, 
সে ঢেউ শরীরের তটে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িবেই, অন্তরে 

যতদিন বীন্জ রহিয়াছে বাহিরে সে একদিন ন। একাদন, একভাবে 

না! আর-একভাবে মহীরুহ হইয়া উঠিবেই। ভিতরের বাসন! 

চিরদিনই আপনার অনুযায়ী মালমশল। বাঠিরে গড়িয়া লইবেই। 
ইউরোপে আজ ইহাই দেখিভেছি। ইউরোপ অতিমাত্র স্কুল 

তাই প্রথমে স্থলেই আঘাত পড়িয়াছে। মূর্খের মতন পশ্তরও 

হইতেছে একমাত্র লাঠ্যৌষধ। আত্মহার! যে, ভোগে মাৎসধ্যে 

যে আতিমাত্র মত্ত, আনুরী বা রাক্ষী বৃত্তি ছাড়া বাহির ছাড়! 

যাহার অন্ত কোন জিনিষের চেতনা নাই, থাকিলেও অত ক্ষীণ 

অতি দুর্ধল-__তাহাকে সচেতন করিতে হইলে চাই প্রথমে এই 

বাহিরের উপর আঘাত। ওদিক যে তাহাকে শিক্ষা দিবার 

প্রথম প্থ। হইতেছে ভোজ্নের পাত্র তাহার সম্মুখ হইতে বার 
বার কাড়িয়। লওয়া, প্রাণে এই রকমে দাগ কষিয়া দেওয়া তারপর 
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মনের, ভাবের দিক হইতে যে চেষ্টা হইবে তাহা অধিকতর ফলপ্রস্থ 
হইবে। ইউরোপের সমন্ত প্রাণ যে জিনিষের উপর পড়িয়াছিল-_ 

স্থলের উপর, ইহের উপর অটুট আস্থা, রুদ্রদেব ঠিক সেইখানেই 
সর্বাগ্রে আগুন জালাইয়া পুড়াইয়৷ দিয়াছেন তাহার প্রাণকে 

এমন ভাবে আলোড়িত করিয়া দিয়াছেন যে সেখানে নূতন কিছু 

বীজ পড়িবার অবকাশ এখন পাইয়াছে। ইহার পূর্বে তাহার 
কোন সম্ভাবনাই ছিল ন|। 

কিন্তু আমরা যেমন বণিতেছিলাম, অনুরের আম্রিক দেহ 

গিয়াছে ঝ! যাইতে বসিয়!ছে কিন্ত আন্রিক প্রাণ এখনও তাহার 

আছে . সে প্রাণ শিথিল টলমল হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার এখনও 

যথেষ্ট শক্ত আছে। সে শক্তি একত্র করিয়া সংহত করিয়া আবার 

সে এক নূতন দেহ গড়িয়। লইতে চেষ্টা করিবে। সে শক্তির 
সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকেও পরাহৃত করিবে-_-এমন শক্তি চাই, 

আঁসবেও। জগতের রাজসিক ভাব ক্ষয় করিণার ভার ইউরোপ 

লইয়াছে--তাই ইউরোপে দেখি রাজনিক ভাবের এমন অতিমাত্র]। 
এই যে ইউরোপে প্রলয় গেল তাহা হইতেছে রাজসিক ভাবের 

উপর রাজদিক ভাবের প্রতিক্রিয়া, হিরণ্যকশিপুর জন্য নৃসিংহের 
আবির্ভাব কিন্ত বিষের দ্বার বিষের কুফলকে নষ্ট করা হইলেও, 

আধারের উপর সে বিষের প্রভাব কিছু থাকিয়! যায়ই। এটুকুও 

বিদুরিত করিতে হইলে চাই আর এক রকম জিনিষ-_-বিষকে 
যে নিবিবব করে তাহ নয় কিন্তু তাহাকে অমৃতই করিয়] ধরে। 
তখন প্রয়োজন এমন শক্তি যাহ। রাজসিক নহে, কিন্তু ধাহা! রজঃকে 
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আত্মসাৎ করিয়া শুদ্ধতর মহস্তর, আরও শক্তিমান কিছু হইয় 
উঠিয়াছে। দেবত| হইয়া গিয়াছে যে অসুর, শুদ্বদত্বে পরিণত 

হইয়! গিয়াছে যে রজঃ। নৃসিংহ ব! পরশুরাম নহে, তখন চাই 
শ্রীরামচন্ত্র | 

ইহাই হইতেছে অধ্যাত্মশক্তি-_অন্তরাত্মার ভাগবত শক্তি। 

ইউরোপে এই শক্তি ফুটিয়া যে উঠিবে তাহা খুব অসম্ভব বোধ 
হয় ইউরোপের যদি সে বীজ থাকিত তবে এভাবে সে গড়িয়া 
উঠিত না, এ রকম পথে প্রকৃতি তাহাকে চালাইয়। লইত না। 

ফলতঃ সে জিনিষটি আসিতেছে দেখি অন্য হইতে । আমেরিকা 
যে বর্তমান মহাযুদ্ধে শেষে প্রধান স্থান লইয়াছিল তাহার কারণও 
এই । আমেরিকার অফুরস্ত লোকবল অর্থবল গৌণ কারণমাত্র__ 
মুখ্য কারণ আমেরিকা দিয়াছিল, অন্ততঃ দ্রিতে চেষ্টা করিয়াছিল 

এঁই অধ্যাত্মশক্তির কিছু। কিন্তু আমেরিকা ইউরোপেরই অংশ 

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমেরিকার যে অধ্যাত্বশক্তি সেটা 
বেশীর ভাগ হইতেছে ভাবগত, কল্পনাগত, কবি কল্পনার মত। 

আমেরিক। সে অধ্যাত্মশত্িকে উপলব্ধি করে নাই, তাহাতে 

ভরাট হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে সে অনাহত বাণী 

গর্জিয়া উঠিতে পারে নাই, আমাদের প্রাচীন খাষির কথায় 
বৈদাহম্ এতৎ পুরুষম্ আদিত্যবর্ণম্। 

এ শক্তি হইতেছে প্রাচ্যের, এসিয়ার-_-ভারতবর্ষের । ক্ষাত্রশক্তি 
বতই প্রয়োজনীয় হউক না৷ কৈন, যে শক্তি জগৎকে অমৃতময় 
করিয়া তুলিবে তাহ! ক্ষাত্রশক্তি নয়। এই ক্ষাত্রশক্তির সম্ুখে 
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যে াড়াইতে পারিবে, তাহাকে ভাঙ্গিয়। চুরিয়া পুড়াইয়৷ নৃতন 
তেজে নৃতন রূপে পরিবর্তিত করিতে পারিবে তাহা হইতেছে 
একমাত্র ভারতের অধ্যাম্্শক্তি। সেই ভারত যে একদিন 

বলিতে পারিগ্নাছিল-_ধিক্ ক্ষাত্রবল, ব্রহ্মবলই একমাত্র বল, সেই 

দেবোপম ভারতশক্তিই জগতের প্রকৃত নবজীবন দিবে। ইউরোপ 
জগৎকে যে নবীন মূর্তি দিতে চাহিতেছে, কঠোর শিক্ষার ফলে 

যে একট! নূতন বিধান নূতন সামগ্রস্ত স্থাপন করিতে চলিয়াছে__ 
পুরাতন অপেক্ষা একটা গভীরতর মহত্তর স্থায়ী সংহতির মধ্যে 
মানবসম্প্রদায়কে জাতিসকলকে বাঁধিয়৷ রাখিতে চাহিতেছে তাহা 

বিশেষ ফলদায়ী হইবে এমন চিহ্ব কিছু পাই না--বরং বিপরীত 
চিহিই পাইতেছি। কারণ, ইউরোপ কাঠামটা দিতে চাহিতেছে 

ধর্মরাজ্যের কিন্তু প্রতিষ্ঠায় রাখিয়াছে সেই প্রাচীন ক্ষাত্রশক্তি। 

ইউরোপ জোর দিতেছে দেহের যন্ত্রের উপর কিন্তু প্রাণের খোন্গ 

সে পায় নাই-_খুঁজিতে চেষ্ট। করিয়াছিল বোধ হয় কিন্তু স্বভাবো 

মুদ্ধি, বর্ততে। এ শিক্ষারও প্রয়োজন ছিল--ইউরোপ চিনিবে 
ভারতবর্ষকে, পাশ্চাত্য চিনিবে প্রাচ্যকে, পৃথিবী আনিয়া শর্গকে 

আলিঙ্গন করিবে, দেহ পাইবে তাহার ভাগবত সত্তা- নতুব৷ 

পূর্ণ সামঞ্জন্ত নাই, মানবের পূর্ণ বিকাশ নাই। 

এই অধ্যাত্মব বিজয়ের জন্য ভারত তুমি প্রস্তুত হও-_ুদ্ধের এই 
শেষ শিক্ষা। হে ভারতশক্তির সাধকবৃন্দ, তোমাদের দিন 

আসিয়াছে, নিজের গৃছ হুইতে গিরিগহ্বব হইতে তোমাদিগকে 

বাহিরে আজ আসিতে হইবে, জগতের সম্মুখে ফাঁড়াইতে হুইবে। 
১৫০ 
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ষে প্রলয়টি হুইয়া গেল তাহা হইতেছে বিশেষভাবে স্থলেরই প্রলয়, 
তাহাতে সক্ষেরও এক স্তর ধ্বসিয়া৷ পড়িয়াছে বটে কিন্তু সেই 

ক্র আর একটি প্রলয় ব্যাপার ইহাতে প্রকট হুইয়। উঠিয়াছে। 

ইন্কার সাথেও স্থল জগতে স্থুলভূতে যে লণ্ডভও হুইবে না, তাহা 
নয়--হইবে, বপুল আমুল পরিবর্তন । কিন্তু তাঁহার স্বরূপ তাহার 

প্রকৃতি অন্য বরকমের। আজ আগ্ুরিক শক্তিকে আশ্রম করিয়াই 
দেবশভ্তি জয়লাভ করিস্তাভে । কাল কিন্তু দেবশক্তি দিব্যশক্তির 

সহায়ে জয়ী হইবে। কে'ণায় কোন্ সাধক আজ দিব্যশক্তির 

সাধনা করিতেছে_ প্রকট হও তুমি তোমার হিরণ মুর্ভিতে, 

তোমার হিরগ্ময় বন্মে হিরণ্য় আঘুধে, ভোমার হিরগায় রথখানিতে । 
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জ্বী ৪ আাঁকাত্য্য 

দেশে আগে কথাটা ছিল 'ম্বারাজ্য, আধুনিক যুগের 
আবহাওয়ান্গ প্রয়োজনচক্রে তাহ! দীড়াইয়াছে “স্বরাজ । স্বারাজ্য 

ছিল অন্তরের একটা রূপান্তর, মানুষের স্বভাবের একটা শুদ্ধি ও 

খন; স্বরাজ হইতেছে বাহিরের একটা রূপ-গঠন, মানুষের 

একটা কর্মক্ষেত্রের পারশোধন নন্প্রসারণ শৃঙ্খশাবিন্যাস। তারপর 

গারাঙ্জ্য ছিপ ব্যট্টিগত একট! (সদ্ধি, স্বরাজ কিন্তু হইতেছে সমট্টিগত 

একটা €নদ্ধি । 

মাধুনিক সুগের বি;শবত্, তাহার দান হইভেছে ঠিক এই 

ছুইটি জিনিষ---শথম, বাহবরের জগতের জীবনের উপর টান, 

মাটির পৃথিবীর রূদে শক্তিতে জ্ঞনে ভরপুর হ্ইয়। উঠ।) আর 

দ্বিতীয়, এই জ্ঞান এই শক্তি এই আনন্দ হওয়া চাই সকলের 

সমবেত জ্ঞান শত্তি ও আনন্দ, এ জিনিধটি কেবল পৃথক পৃথক 

ভাবে এখানে ওখানে ছই চারিজনের সম্পত্তি হইলে চলিবে ন|। 

সমষ্টি আর বাহির, এই দ্রইএর মধ্যে খুব একট। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 

সমট্রি যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে তাহার অর্থ ব্যট্টির সহিত ব্যষ্টির 

পরস্পরের সম্বন্ধ--দান গ্রতিদান, ক্রিক্না পপ্রতিক্রিয়া-_তাহার অর্থ 
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কর্মক্ষেত্র। ফলতঃ সমট্টির স্বাভাবিক সাধন! হইতেছে কর্মের সাধনা, 
কর্ম্মই সমট্টিকে বাঁধিয়! রাখিয়াছে, কর্মের মধ্য দিয়াই সমঠির জীবন 

ও জীবনের সার্থকতা । পক্ষান্তরে কর্মী যাহারা, জীবনসাধক যাহারা, 

বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে অপরের সাথে লেনা-দেনা করিতে হয়, 

গ্রন্থ করিতে হয় একট। সমষ্টিগত ব্রত ও আদর্শ । 

ভারতবর্ষে বর্তমানে এই সমগ্টিগত ব্রত ও আদর্শ হইতেছে 

রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও শক্তি; কারণ, ভারতবর্ষের সমষ্টিগত জীবনে এই 

জিনিষটাই এখন দেখা দিয়ছে প্রথম ও প্রাথমিক প্রয়ে(জনরূপে । 

অবস্থার বিপাকে ঘটনার তাড়না এইটাই হইয়া উঠিয়াছে 
আমাদের স্বত্রাজ। কিন্তু স্বরাজের এটা একট] রূপ মাত্র । পৃথিবীর 

অন্যান্য স্থানে (এমন কি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও ) অন্য 

রকম শ্বরাজ-সাধনার চেষ্ট। চলিয়াছে রাজাশাসনের রাই্্ীয় ধর্ম কর্মের 

সহিত তাহার সম্বন্ধ ব যোগ থাকিলেও, এ জিনিষটি সেখানে মুখ্য 

কথা নয়। আমাদের স্বরাজ-চেতনা ইউরোপের সংস্পর্শে আপিয়। 

জাগিয়াছে, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয না_ কিন্তু এই 

ইউরোপে স্বরাজের সাধনা কেমন ভেল ব্দলাইয়া বদলাইয়৷ 
চলিয়াছে তাহ! দেখিবার বিষয় । আমর আন্গ যেমন বলিতেছি 

চাই স্বরাজ অর্থাৎ 'পলিটিকাল” মুক্তি, এইটি আসল জিনিষ, এটি 
হইলে আর সব জিনিষ আপনা হইতেই ফুটিয়া ফাটিয়া! বাহির 

হইবে, ঠিক তেমনি ইউরোপও একদিন মনে করিয়াছিল যে রাই্রীয় 

মুক্তি সাম্য ও শক্তি হইলেই সমষ্টির মনস্কামন৷ পূর্ণ হয়। ফরাসী- 
বিপ্লব এই ভাবটিকেই মুর্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল-_-আমেরিক। 
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বা ইতালীতে স্বরাজের বীজ নিক্ষেপ করিয়। যায় এই ফরাসী- 
বিপ্লব, জম্ম্ণীর রাষ্ট্রীয় গ্রতিভ। ফুটিয়া উঠে এই বিপ্রবেরই ধাক্কায় । 

কিছুদিন যাইতে ন| যাইতেই দেখ। গেল পলিটিকাল শ্বরাজ 
অভীকে আনিয়! দেয় নাই, যে অভাব বোধে লোকে 

শ্বরাজ চাহিয়াছিল, স্বরাজ পাইয়াও সে অভাব তেমনি 

অপূর্ণ রহিয় গিয়াছে । তখন উঠিলেন সেণ্ট দিমন (9৭17 
5107017 ১ কার্ল মার্ক (17211 11815: ), তীহার। বলিলেন 

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত। মানুষকে স্বাধীন করিতে পারে না, চাই 
সামাজিক স্বাধীনতা । সমাজে স্বাধীন কে? যাহার অর্থ আছে। 

স্থতরাং আগে চাই অর্থ বিষয়ে সাম্য ও স্বাধীনতা । এইরূপেই 
হইল সোসিয়ালিজ্মের ভিত্তিস্থাপন। রাষ্্রেরে আইন-কানুন 

লোককে ভোট দিবার, প্রতিনিধি পাঠাবার, আইন গাঁড়বার ব! 

অন্ত রকম যত অবিকারই দিক না কেন, সমাজের অবস্থার যদি 

পরিবর্তন না হয়, তবে সে সব অধিকার কোন উপকারে আসিবে 

না। সমাজের যে আছে ছুইটি শ্রেণী ব! স্তর--এক ধনী আর 

দরিদ্র, এক মহাজন ও মুনিব আর মন্তুর ও চাকর- ইহার দরণ 

নিমের যে শ্রেণী নীচের যে স্তর তাহাকে বাধ্য হইয়| 
উচ্চ শ্রেণীর উপরের স্তরের পদ্ানত হইতে হয়, বড়লোকের 

সর্ববিষয়ে অনুগত হইয়া চলা ছাড়া ছোটলোকের আর 

উপায্ন কি? 

পদমর্ধ্যাদ। ক্ষমতা! শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নতি, যাহাই বল না কেন, 

নে সব বড়লোকেরই ভাগ্যে হয়। গরীবদের দিন আনিয়া দিন 

৫ন 



স্বরাজের পথে 

খাইতেই পরিশ্রান্ত হইতে হয়, আর এক্জন্তও বড়লোকদেরই কাছে 
যাইতে হয়। শুতরাং সামাজিক সমন্তার অর্থ অর্থের সমস্তা। 

লোককে অর্থের স্বরাজ পাইতে হইবে, তবে রাষ্ট্রের ব্বরাজের 
একটা অর্থ হইবে। এই অর্থের স্বরাজ লইয়াই ইউরোপের 

মারামারি এখন চলিতেছে । রুশিয়ায় বলশেভিকেরা খুব জোরে 

একটা! গা৷ ঝাড়! দিয়! উঠিয়া এই রকম একটা স্বরাজ প্রতিষ্ঠ। 

করিয়াছে, অন্ততঃ করিয়াছে বলিয়া ঘোষণ! করিতেছে । 

কিন্ত একটু চিন্তাশীল ধাহাঁর!, জিনিষকে ধাহারা তলাইয়। 

দেখেন, খাচার! দূরে নজর দেন তীহারা ইতিমধ্যেই বুঝিতে 
পারিতেছেন এখানে আমিয়াও মানুষের মুক্তি নাই। কুলিমজুর 

চাযাভষা সমাঁজের পতিত' দীন দরিদ্র যাহার! তাঁহারা ধনীর ধন 
কাড়িয্া লইল, ভাল করিগ্না খাইতে পরিতে পারিল, তাহারাই 

হইল রাজ্যের কর্তা; কিন্তু ইহাতে কি সমাজের পিছাইয়া! পড়িবার 

আশঙ্কা নাই? বলশেভিকদের দেখিয়া কি মনে হয় ন। দেশট। 

অতিরিক্ত মাত্রায় বৈশ্ত ব। বাণিয়। বনিয়া যাইতেছে ? শিক্ষার 

জ্ঞানের চচ্চ! কি এমন আবহাওয়ায় থাকিতে পাবে? সমাজের 

নিম্নতম স্তর যেখানে মাথায় উঠিয়াছে সেখানে শিল্প সাহিত্া দর্শন 

বিজ্ঞ।ন এ সব জিনিষ জন্মিতে পারে, না| টিকিতে পারে? সেখানে 

যে শিক্ষা সম্ভব, যে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় তাহা হইতেছে 
অর্থকরী শিক্ষা, খাওয়া পরার মালমসলা যোগানের শিক্ষা। 

পলিটিকাল প্রয়াসের যখন প্রাধান্ত ছিল তখন ইকনমিকস্ 

€ 6০017010105) আমল পায় নাই; সেই রকম ইকনমিকাল 
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প্রয়াস খন প্রধান তখন যে এডুকেশন মানুষের আমল পাইবে 
না তাহাও কিছু আশ্চর্যের নয়। তাই ভয় হয়, মানুষের জীবনকে 
সচ্ছল করিতে গিয়া, তাহার মনক্কে উপবাঁপী না করিয়া রাখি, 

সমাজে শুধু যাহারা গতর থাটাইয়৷ চলে তাহাদের সুখ সুবিধা 
কারতে গিয়া সমস্ত সমাজটাকে একট গঙরখাটান যন্ত্র ন! 

বানাইয়া ফেলি। 

পাচ্ছে সনাজ এই রকমে ক্রমে বর্বরতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, 

সেইজন্য ইতিমধোই প্রত্যেক দেশে আর একদল লোক দেখ। 

দিয়াছে । তাহার! বলিতেছেন, দণ্ডশাসনের সমন্তা অর্থের সমস্ত 

তারও আগ হইতেছে শিক্ষার সমস্তা_ লোকেন্প প্রথম চক্ষু 

ফুটাইততি হইবে, মনটাকে তৈয়ারী করিতে হইবে, নতুবা আর 

সব জিনিষ পণ্ুশ্রম মাত্র। আর স্পইই ত দেখা যাইতেছে 

পলিটিকাল আন্দোলন কর আর ৫০017010101 আন্দোলন কর, 
ভার গোড়ার কথ! হইতেছে মনেত সাড়া, মনের পরিবর্তন, ফলতঃ 

আন্দোলন অর্থই হহুতেছে একটা শিক্ষা! তবে নে শিক্ষা সুধু 

একটা] দিক লইয়া, একট। বিশেষ উদ্দে্ অনুযায়ী শিক্ষা । শিক্ষাই 

যর্দি গোড়ার কথা হইল, তবে শিক্ষাটাকে ওরকম স্কীণ ন। করিয়া 

রাখয়। বাপক করিয়া তোলা, শিক্ষাকে শিক্ষা করিয়। ধর! । 

স্থতরাং দীড়াইল এই, আগে পলিটকাল স্বরাজ নয়, আগে 

ইকনমিকাঁল স্বরাজও নয়, আগে হইতেছে এডুকেশনাল ম্বরাজ। 

মানুষের মনকে বুদ্ধিকে মুক্ত মার্জিত পরিপুষ্ট করিয়া তোল, সব 

সমন্তার পূরণ আপনা হইতেই হইবে । এখন যে কোন মীমাংসাই 
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হইতেছে না, শত চেষ্টার ফল হইতেছে গুধু গগ্গোল, তার কারণ 
আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়। বেড়াইতেছি। 

এই শিক্ষা কিরূপে হয়, মানুষের মনকে কি রকমে তৈয়ার 

করিতে হয়, চিস্তাশক্তিকে কি রকমে বাড়াইতে হয়, জ্ঞানকে কি 
রকমে জাগাইতে হয় তাহ! লইয়া! অনেক গবেষণ। চলিয়াছে অনেক 

পরীক্ষাও চলিয়াছে। শিক্ষার অর্থ কি, ইহার উদ্দেশ্ত কি, উপায় 

কি? ব্যষ্টিকে কি ভাবে শিক্ষ। দিতে হুইবে, গোষ্ঠীকেই বা কি 

ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে? একট! নেশনের শিক্ষার ধার। কি, 

সমগ্র মানবজাতির শিক্ষার ধারাই বাকি? পৃথিবীর বিদ্ৎসমাজ, 
মনীযিবৃন্দ-_11)101115.71515- আগে সেই কথা ভাবিতেছেন, 

সেই প্রয়াসে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়। দিয়াছেন । 

আমরা কিন্ত আরও একটু আগ! ইয়া যাইতে চাই। শিক্ষা 
সদস্যারও মধ্যে আত একটি সমস্যা অনুস্থযত আছে, আমর! 

সর্বাগ্রে সেইটার উপর জোর দিতে চাই। মানুষের দেখিঠে 

পাই আছে তিনটি ক্ষেত্র, তিনটি স্তর--দেহ, প্রাণ ও মন। সেই 
অনুসারে বাহিরের জগতে সমষ্টিকে লইয়া রচিত হইয়াছে তিনটি 

আয়তন। প্রথমতঃ সমষ্টির দৈহিক আম্মতন। মানুষ যা্াতে 

শান্তিতে থাকিতে পারে, নিরুপদ্রবে চলিতে ফিরিতে পারে, 

মুক্তভাবে পরস্পর লেনাঁদেন৷ কারতে পারে _ইহাই দৈহিক 

আয়তনের কথা, ইহারই অন্ত নাম পলিটিক্স । পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি 
বা দণ্ডনীতি সমাজের প্রতিষ্ঠা ) উহ্থাই মিটাইতেছে সমাজের প্রথম 
ও নি প্রয়োজন__থাকিবারু দীড়াইবার ভায়গ” চলিবার 

৬২ 



স্বরাজ ও স্বারাজ্য 

বাড়িবার সুবিধা ও অবকাশ । সমাজরূপ জগতের ইহাই পৃথিবী। 
তারপর দেহের উপরে প্রাণ। প্রাণ কি চার, প্রাণের ধর্ম কি? 

প্রাণ চায় বাঁচিয়া থাকিতে, প্রাণের ধর্ম গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা । 

সমাজের প্রাণ-ধর্ম-_জীবন-ধারশ, খাওয়া-পরার কথা লইয়া যে 

আন্নতন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই নাম ইকনমিল্স বা অর্থনীতি । 

ইহাকে আমরা। বলিতে পারি সমাজ-জগতের অন্তরীক্ষ। প্রাণের 
পরে হইতেছে মন। মানুষ চায় আপনার বলিতে থাকিবার একটা 

জায়গা, সে চায় বাঁচিবার জন্য খাওয়া-পরা) কিন্তু এখানেই 
হাব সব দাবি বা প্রয়োজন শেষ হইল না, সেচায় আবার 

জানিতে শুনিতে । বরং এই জানাশুনা! তাহার যত ভালরকম 

হইবে, তাহার থাক! ও বাচার প্রশ্নটারও তত সুন্দর মীমাংসা 

হইবে; ইহা ছাড়! জানাশুনারও নিজস্ব একট! আনন্দ, একটা 
মূল্য আছে। সমাজেরও তাই আছে একটা জানাশুন। অর্থাৎ 
শিক্ষার সমপ্যা- এই শিক্ষ। লইয়়াই সমাজের মনের আয়তন। 
দণ্ডনীতি, অর্থন বীতি-_তাহা 1ভারও উপরে হইতেছে শিক্ষানীতি, 

এডুকেশন-_-ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সমাজ-জগতের সো 
বা! স্বর্গ । 

কিন্তু দেহ প্রাণ মন হইতেছে মানুষের স্থলতর আধার । দেহ 

গ্রাণ মন ছাড়াইয়! আছে একট। বস্তু, সেইখানেই মানুষের আসল 

নিবিড় সত্তা_তাহার নাম আত্ম। পৃথিবী অস্তরীক্ষ ন্বর্গ্ 
তৃতৃবিংস্বং__হইতেছে বিষ্ণুর (বা অনন্ত ব্রদ্ষের) তিনটি পা্রপীঠ। 
দেহ প্রাণ মন্ হইতেছে আত্মার ত্রিধ৷ ভিন্ন প্রকাশ। মানুষ 
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স্বরাজের পথে 

দেহকে চায় দেহের জন্ত নয়, আত্মার জন্ত ; মানুষ প্রাথকে চায় 

প্রাণের জন্ত নয়, আত্মার জন্ত $ মানুষ মনকে চায় মনের জন্য নয়, 

আত্মার জন্ত। এই আত্মাকে জানিতে পারিলে, মানুষ সত্যভাবে 

পুর্ণভাবে পায় তাহার মনকে, প্রাণকে ও দেহকে । ঠিক সেই 
রকম, সমাজের যে দণ্ডনীতিক, অর্থনীতিক, শিক্ষানীতিক আয়তন 

তাছাদের মূল হইতেছে একটা, আত্মিক আয়তন--প়েইটাই প্রধান 
ও গোড়ার কথা । এই নিগুঢ় আয়তনটিই আর সকণণ আয়তনকে 
ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্য দিয়। আপনাকে স্থটি করিতেছে । 

মানুষের সামাজিক প্রচেষ্টা সব যে আশানুরূপ ফল দিতেছে 

না, তাহার কারণও আমর ঠিক এখন বুঝিত5 পাবিব । আদর! 

প্রথমে চাহিয়াছি শুধু দেহের মুক্তি, তারণর চাহিয়াছি প্রাণের নুক্তি, 

তারপব্র চাহিতেছি মনের মুক্তি) কিন্ত সব মুক্তি সম্ভন ও সার্থক 

হইবে তখনই খন চাহিব আত্মার মুক্তি__অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ 

ক্ষেত্রের, বিশেষ বিশেষ আয়তনের ন্ন্রাক্গ নহে, কিন্তু আত্মার 

স্বারাজ্য । ব্যক্টিগত হিসাবে যাহা সত্য, সমষ্টিগত হিসাবেও তাহাই 

সত্য। সমাজের, দেশের, জাতির আত্মা কোথায়, সেই দিকে 

সকলের আগে দৃষ্টি দিতে হইবে, সেই সমগ্থিগত আত্মার উদ্বোধন 
আগে করিতে হুইবে। রাষ্রীয় স্বরাজ পাইলে দেশ জাতি সমাজ 

মুক্তি পাইবে না; অর্থনীতিক স্বরাজ অর্থাৎ খাওয়া-পব্রার 

সুশৃঙ্খল। সুবন্দোবস্ত হইলেও সে মুক্তি পাইবে না; এমনকি 

শিক্ষানীতিক স্বরাজ অর্থাৎ লেখাপড়া, বিস্তা পাণ্িত্য জ্ঞানগুণে 

ভরপুর হইলেও নছে। আগে চাঁই সমাজ-আত্মার স্বারাজ্য। 
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স্বরাজ ওক্বারাজ্য 

আমরা এমন কথাও বলিতে পারি, এই স্বারাজ্য না হইলে অন্ত- 

সব শ্বরাজ পূুর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। একের পর একে, 

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চাঞ্চল্য দেখ৷ দিয়াছে, 

তার অর্থই হইতেছে ভিতরে সেই আত্মার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার 

ঈষণা-_স ত্রচ্ছৎ। 

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের কথার এমন অর্থ নয় যে, দেশের 

এই সমষ্টিগত স্বারাজ্য-সিদ্ধি যতদিন না! হইতেছে ততদ্দিন ইতরতর 

স্বরাজের সাধনা একেবারে বন্ধ করিয়। দিতে হইবে, বা সে সব 

দিকে কোনই মনোযোগ দিতে হইবে না । ব্যষ্টিকে আমরা যেমন 

বলি না যে কর্মজগৎ হইতে অপত্যত হুইয় দেহ প্রাণ মনকে নাকচ 
কারয়া সে ধ্যানস্থ সমাধিস্থ হউক, আগে লাভ করুক অন্তরাত্মার 

স্বারাজয, পরে কর্মক্ষেত্রে ফরিয়া আসিয়া অন্তরাত্মার স্বারাজ্য 

সিদ্ধি প্রয়োগ করুক দেহে প্রাণে মনে। ব্যিকে আমরা! বলি 

দেহের প্রাণের মনের সহজ অবস্থা খাভাবিক 'ক্রম্নাকে অব্যাহত 

রাখয়া, তাহারই মধ্যে অধ্যাত্মকে ফুটাহয়া ফলাইয়া ধারতে, 

জাগ্রতের মধ্যে চলিতে চাঁলতেহ সমা থর [চিৎশক্তিকে উদ্ধদ্ধ করিতে, 

সমাধর 15তশক্তি দিয়। জাগ্রতভাবেহ সেই জাগ্রতকে ববপাস্তরিত 

করিতে । ঠিক সেই রকম সমাজের যে সহজ যে প্রয়োজনীয় 

ন্ত্যনৈমিত্তিক কম্মজীবন--তাহার পলিটিক্স, তাহার ইকনমিক্স, 

তাহার এডুকেশন- সে সমন্তই চালাইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
বুঝিতে হইবে ধরিতে হইবে সমাজের অন্তরাখ্মা, দেখিতে হইবে 

উহ্থাদের মধ্যে কতখানি ফুটাইয়! ফলাইয়! ধরিয়াছি এই সমাজের 
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অন্তরাত্ব। সব স্বরাজ দাধন। যুগপৎ ও অবিরাম চলিবে ) কিন্ত 

তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে লক্ষ্য হইবে সামাজিক স্বারাজ্যের প্রতীক ব৷ 

বিগ্রহ হইয়! উঠ; যে স্বরাজ যতখানি স্বারাজ্যের মস্তি লইয়! 

উঠিম্নাছে, যে স্বরাজের পিছনে আছে যতখানি জাগ্রত শ্বারাজ্যের 
চেতনা, সেই স্বরাজই ততখানি সত্য ও সার্থক । 

আমাদের দোঁষ ব। অভাব এইখানে যে সমাজের এক একটি 

অঙ্কে আমর। ভিন্ন কিয়া লই এবং তাহার মুক্তি ও খদ্ধির চেষ্। 

করি বাকী সকলকে শ্রেফ বাদ দিয়া রাখি, অথব। একটিকেই 

প্রধান করিয়। লইয়! তাহারই ন্বাগসিদ্ির জন্ত আর আর সকল 

অঙ্গকে নিযুক্ত করিয়া দেই। কেহ বলেন চাই রাষ্ট্রীয় সাম্য ও 
স্বাধীনতা, এচাট হইলে আর সব আপন! হইতেই হইবে; ইহার 
জন্ত, ইহাকেই উদ্দেম্ত কাঁরয়া অথনীতিকে সাজা ও ও প্রয়োগ কর-__ 

“স্বদেশী” ও “বয়কট” কর; শিক্ষার বন্দোবস্ত" এমন ভাবে কর, 

তাহ। যেন র্রাষট্রীয় চেতন! জাগাইয় তুলে, রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার 

জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত ও উদ্যোগী করিয়া তুলে। ক্হে বা 
বলেন, চাই জীবনের স্বচ্ছলতা অর্থের যথে্& উৎপাদন ও ন্যায্য 

ভাগবাটরা--সেেই জন্যই যথাযোগ্য গবর্ণমেণ্ট তৈয়ারা কর, কর 

ডেমক্রাটিক বা সোসিয়ালিষ্টিক রাষ্ট্র) আর দাও এমন শিক্ষ। 

যাহাতে লোকে খাইয়া পরিয়।৷ বাঁচিতে পারে, সমাজের ধন বৃদ্ধি 

করিতে পারে। আবার কেহ বণিতেছেন, না, ওসব আসল 
উদ্দেম্ত নয়--আসল উদ্দেশ্য শিক্ষ। জ্ঞানার্জন, সমাজকে বিস্তায় 

বুদ্ধিতে মার্জিত সমলংকৃত করিয়া, ০015০ কক্রিয়। তোজ। 

তত 
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রাষ্ট্রকে এই উদ্দেস্তে গড়িতে হইবে, অর্থের বথাযথ বন্দোবস্ত 
এইজন্যই করিতে হইবে । 

কিন্ত আসলে সমাজের প্রতোক অঙ্কে আলাদা! আলাদা 

দেখা উচিত নয়, দেখ। উচিত গোট! সমাজকে । সমাজের প্রতি 

অঙ্গ প্রতি অঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট) ওতঃপ্রোত বিজড়িত ; তাই 

বলিয়। আবার কোন একটিকে প্রাধান্ত দিয়া আর কয়েকটিকে 

তাহার ছায়ার আওতায় ফেলিয়! ব্রাণাও উচিত নয়। প্রত্যেক 

অঙ্গের আছে নিজস্ব সত্য, নিজস্ব প্রয়োজন, নিজস্ব সার্থকতা 

তাই চাই প্রত্যেকের যুগপৎ যুক্তি ও খদ্ি__স্বরাজ সিদ্ধি এবং 

সকলের সন্ষেলন ও শামস্ত। সকলের এই এটৈক পুর্ণত৷ ও 
সমবেত সামগ্ত্রস্ত পাইতে হইলে, কেবল ত্র গুলিকে লইয়া সাধনা 

করিলে, উহাদের সহিত সমান স্তরে থাঁকিলে চলিবে না, 'আমাদের 

দৃষ্টি শারও একটু উপরে ও গন্ভীরে চালাইতে হইবে, সমষ্টিগত 

চেতনাকে, সমাজের সর্বসাধারণ ইচ্ছাশক্তিকে আরও একটা 

উদ্ধতর নিবি৬তর স্তরে উঠাইয়া ধরিতে হঈবে, খেলাইয়। তুলিতে 
হইবে অর্থাৎ সমাজের সমবেত সত্তাকে স্বারাজ্য-সিদ্ধি পাইবার জন্য 

সাধন করিতে হইবে। 

এখন প্রশ্ন সমাঙ্গের স্বারাজা জিনিষটা কি? ব্যক্তির স্বারাজ্য 

কতকট। বূঝিলেও বুঝিতে পারি, কিন্থ গোষঠীর বা সমষ্টির হ্বারাজ্য 

বস্তুটা তেমন সুস্পষ্ট নয়। তারপর ব্যক্তিগত স্বারাজ্য সিদ্ধির 

উপায়ও ধরা সহজ, কিন্তু একটা দেশের একটা জাতির, একটা 

মানব-সজ্ঘের, অধ্যাত্ম সাধন! চলে কি ভাবে, কোন্ পথে? 
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প্রথমতঃ, সমষ্টিগত স্বারাজ্য হইতেছে সমষ্টির প্রত্যেক ব্যটির 

স্বারাজা অর্থাৎ ব্যষির সেই স্বারাজ্য যাহ। শুধু ভিতরের অস্তরাত্বার 

বস্ত নয়, কিন্তু যাহা আবার জাবনে মূর্ভিমান হইয়া উঠিয়াছে। 

যে মানুষ নিজের আত্মাকে নিজের ভাগবত সত্ভীকে পাইয়াছে, 

যে ম্বান্ুষ কেবল দেহের প্রাণের মনের বৃত্তি বা প্রেরণা অনুসারে 

চলিতেছে না কিন্তু চলিতেছে আত্মার সত্যে তে ও আনন্দে এবং 

তাহাকেই মনে প্রাণে দেহে ফুটাইয়৷ ধরিয়াছে ; ষে মানুষ সহজ 

জীবনের স্বাভাবিক আয়তন সমুহ ঢালাই করিয়। লইতেছে অতীন্দরিয় 
জীবনের ছ'ণাচে ; যে মানুষ অপর মানুষের সহিত সম্বন্ধ যোগাযোগ 

স্থাপন করিতেছে, জীবিকানির্বাহের উপায় স্থির করিতেছে, 

শিক্ষা্দীক্ষায় আপনাকে ভারিক্জ। তুলিতেছে অন্তরাত্র জ্ঞান ভোগ 
আনন্দের টানে টানে, এই রকম মানুষের সমষ্টি লইয়া যে সিদ্ধি 
তাহাই হইতেছে সমষ্টিগত ব্ারাজ্য সাদ্ধ। আর এই সমষ্টিগত 

স্বারাজ্য সিদ্বির উপায়ও হইতেছে, প্রত্যেক ব্যাক্তর আপন আপন 

স্বারাজ্য সিদ্ধির পথে চল! । 

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে স্থারাজ্য 

পইলেই চলবে নাঃ ফলতঃ আমর! যে ব্য্িগত স্বারাজ্যের কথ। 
বলিয়াছি তাহ1 পুথক পৃথক ভাবে পাওয়াও সম্ভব নয়। প্রত্যেক 

ব্যক্তিকে ভিতরে একটা সমগ্র সত্ত। উপলব্ধি করিতে হইবে, 
এক অপরের সহিত অভিন্নাত্মক বুদ্ধি লইম্! চলিবে। প্রত্যেকে 
বে প্রত্যেকের সহিত একত্ব ব আঁভন্নতা অনুভব করিবে তাহ 

গ্রয়োজনের স্বিধার জন্ত নয়, ইহার অন্য নাম সহযোগীতা নয়? 

৬৮ 



স্বরাজ ও শ্বারাজ্য 

“আমি আছি” যেমন একটা সহজ অথগ্ড সত্য, সেই রকম “আমরা 

আছি” ইহাও একটি সহজ অথণ্ড সত্য ; “আমি'র পূর্ণতা সার্থকতার 
সাথে নাথে চালবে “আমরা'র পূর্ণতা সার্থকত|। আর এই 
“আমরা শুধু কতকগুলি “আমি”র যোগফল নয়, এই “আমরা+র 
আছে একটা নিজস্ব সত্য, নিজন্ব ধন্ম। “আমি” হইতেছি এই 
“আমরা'র একটা অঙ্গ, একট! যন্ত্র, একটা কেন্ত্র। এই আমরাকে 

যতখানি শুদ্ধ ও পিদ্ধ করিয়া তুলিতে পার “আমিও ততখানি 

শুদ্ধ ও সিদ্ধ। অন্ত কথায়, বন্থ ব্যষ্টিকে একত্র করিলেই সমষ্টি 

হয় না-_যেমন সকল অঙ্গ প্ররত্যন্গকে জোড়! দিয়া এক সঙ্গে 

করিলেই সজীব মানব আধার হয় না। প্রত্যেক ব্যষ্টির পিছনে 

আছে একট। সমষ্টি, এই সমগ্থিই সেই ব্যষ্টিকে ধারণ করিয়া আছে, 
প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে । সুতরাং 

প্রত্যেক বাঠিকে আপন আপন সত্ায় চেতনায় আপনার সমঠিগত 

সত্তাকে চেতনাকে সম্যক জাগরিত করিতে হইবে। তারপর 

বাহির যে রকম জীবনের ধারা ও লক্ষ্য আছে সমষ্টিরও সেই রকম 

জীবনের ধার! ও লক্ষ্য আছে-_ব্যষ্টর জীবনের ধারার ও লক্ষ্যের 
মধ্যে নিহিত রহিম্নাছে সেই সমগ্টিরই জীবনের ধারা ও লক্ষ্য। 

প্রত্যেক ব্যষ্টিকে দেখিতে হইবে সমষ্টির সেই নিবিড় জীবনধার৷ 

সে কতখানি ফুটাইয়া৷ ফলাইয়। ধরিতেছে। 
এই ভাবে দেখিলে সমষ্টিগত শ্বারাঁজ্য সিদ্ধি হইতেছে সেই 

বস্ত যখন সমর আছে যে একট। বিরাট আত্মচেতনা, একট। 

জীবনপ্রবাহ তাহারই জ্যোতিতে তাহারই শক্তিতে প্রত্যেক ব্যঙ্টি 
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গড়িয়া উঠিয়াছে, শহারই সার্থকতার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান 
প্রত্যেক আয়তন প্রয়োজনমত ছাচরূপ পাইয়াছে ধর্মকর্ম 

পাইয়াছে। ইহার পথ হইতেছে ব্যষ্টিতে ব্যট্টিতে মিলিয়া, আত্মার 
সহিত আত্মার বিনিময় করিয়। গোষ্ঠী ব৷ সঙ্ঘ ব। চক্র গাঁড়, একট। 

পূর্ণ অথণ্ড সমাজ জীবনের শোত তাহার মধ্যে বহাইয়া 

দেওয়।। 
আধুনিক সমাজেব প্রতিষ্ঠান সব গড়িয়। উঠিয়াছে, জামাজিক 

জীবন একট! রূপ পাইয়াছে, মানুষের প্রাকৃত শ্বভাবকে আশ্রয় 

করিয়া, মানুষের দেহের ও প্রাণের ও কথাঞ্চৎ মাত্র মনের দাবি 

মিটাইবার জন্য। সমাজে ম্বারাজ্য অথব৷ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে 
তখনই বখন সমাজ গড়িয়া-উঠিবে মানুষের অন্তরাত্মার জেনাদেনার 

ফলে, বাহিরের চাপে ব1 অভাবের প্রয়োজনে যখন মান্ষে 

মানুষে আদান প্রদান চলিবে ন। কিন্তু মানুষ যখন ফুটাইয়া 

তুলিবে একাত্মতার পরশ্বর্ধ্য। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের পাওয়া 
চাই নিজের আসল খাঁটি সত্তা, নিজের অস্তরাত্মা, নিজের ভাগবত 

পুরুষ, আর ইহারই প্রেরণায় নিজ নিজ ম্বভাবকে গুদ্ধ ও খদ্ধ 

করিয়া চারিদিকে তনন্্যায়ী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা চাই। এই সাথে 

আবার ব্যঠিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ধরা চাই সমট্ির যে 
একটা নিবিড় সত্তা ও চেতনা, একটা তপঃশক্তি তাহার জীবন 
শৃঙ্খলার মধ্যে তাহার আন্দোলন বিলোড়নের মধ্যে তাহার 

ক্রপরিণতির মধ্যে ফুঠিয়া উঠিতে চাহিতেছে; সমট্টির এই 
গুহাস্থিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্তের সহিত মিলাইয়া, জাগ্রতে সংযোগ 
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রাখিয়া সমষ্টির কর্মপ্রয়ান যখন বিকশিত হইতে থাকিবে, 

ব্যটিরও জীবন যখন তাহাকে উপচিত করিয়া চলিবে তখন 

সকল স্বরাজ চেষ্টা শ্বারাজ্যেরই এক একটি অব্যর্থ বিভূতি হুইয়| 
উঠিতে থাকিবে । 
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ব্যক্তির ঘে একটা নিজন্ব সত্তা ও চেতনা আছে এবং তাহারই 
প্রকাশ স্বরূপ আছে একটা স্বধরন্্ম ও স্বাতন্ত্্, এ সত্যটি মানুষের 

কাছে এক রকম স্বতঃসিদ্ধ। এ সত্যটির উপর আমর। জোর 

দেই বা ন! দেই, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্ত মনে মনে 

ইহাকে বিশ্বাস কবিতে আমর! বাধ্য হই, ইহার উল্টা বিশ্বাস 
কর অসম্ভব যদ্দি না হয় তবে বড়ই হুঃসাধ্য । মানুষের ব্যক্তিত্বকে 

আমরা যখন ফুটাইয়। তুলিতে যত্ব করিয়াছি, অথবা যখন পীড়িত 
দলিত করিতে ইচ্ছ। করিয়াছি, উভয়ত্রই বাক্তিত্বকে ত্বীকার 

করিয়। লইয়াছি। প্রত্যেক মানুষের যে একট! সজীব আত্ম-সভ1 

আছে, প্রাচীনকালে হউক আর আধুনিক কালে হউক, এ কথাটি 

মানিয়। লইতে কোন দিন বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, বরং ন৷ 

মানিয়৷ লইতেই যাহা কিছু বেগ পাইতে হইয়াছে। 
আধুনিক কালে কিন্ত আর একটা নূতন কথা৷ আমাদিগকে 

শুনিতে হইতেছে; সেটা এই যে গুধুব্যক্কির নয়, ব্যক্তির মত 
ব্যক্তি সংগ্রহের--দপের, গোঠীর, সমষ্টিরও আছে একটা নিজস্ব 

সম্ভ। ও চেতনা, একটা স্বধর্ম ও স্বাতন্ত্য । 01001400170) 
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একটা মস্ত আবিষ্কার, তর্ক-বিতর্কের একট। লোভনীয় ক্ষেত্র। 

এখন এই যে জিনিষটি সংঘ বুদ্ধি, গোঠীব্র মন, সমাগত চেতন! 

প্রভৃতি নান! নামে অভিহিত হইতেছে, তাহ। কি? 

কথাট। এই, যখন দুইটি ব্যক্তি আলাদ! আলাদা থাকে তখন 

তাহার! শুধু এক এক, কিগ্ত যখন পরম্পর মিলিত হয়, উভয় 

উভয়ের সহিত আদান প্রদান করে তখন তাহারা একে একে দুই 

নয়, ছুইএর বেশী একটা! কিছু । একটা দল দলের অন্তর্গত ষতগুলি 

মানুষ তার যোগফল নয়) যোগফলের চাইতে ঢের বেশী। একজন 

লোক এক যদি একটি কাঁজ আট ঘণ্টায় শেষ করিতে পারে, তবে 

ত্রৈরাঁশিক অনুসারে আটজন লোকের সে কাজ করিতে একঘণ্টা 
লাগিবে প্রমাণ হয়) কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে এক 

ঘণ্টা লাগে না, তারও কম লাগে। লোক এক সঙ্গে হইলে জোট 

বাধিলে প্রত্যেক ব্যক্তির পুথক পৃথক 1হসাবে যে সামর্থ্য যে মূল্য 

তার চেয়ে তার বেশী সামর্থ্য, বেশী মূল্য হয়। শুধু তাই নয়, 
ব্যক্তির শক্তির মাত্র! যে বাড়িয়া যায় তাই নর, শক্তির ধরণও অন্য 

রকম হইতে পারে ও হইয়! যায়। একা আমি বে ধরণের কাজের 

সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, দলের মধ্যে পড়িলে স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও ঠিক 
সেই কাজ আমি হেলায় করিয়া ফেলিতে পারি। 

বক্তির সহিত ব্যক্তির সমাবেশে, সংঘর্ষে আদানে-প্রদানে সংঘ 

জিনিষটি গড়িয়া উঠে, সুতরাং ব্যক্তিই অথাৎ ব্যক্তিরাই সংঘকে 
কটি করিতেছে বলিতে হইবে, কিন্তু আশ্চধ্য এই, ব্যক্তিরা যখন 
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সম্পূর্ণ আলাদ! আলাদ। নিজে নিজে থাকে তখন কিছু নয়, কিন্তু 

যখনই পরস্পরের সংস্পর্শে সম্বন্ধে আসিয়াছে, তখনই এই সংস্পর্শ এই 

সম্বন্ধ একটা পৃথক নিজন্ব সত পাইয়াছে, একট। বস্ত হইয়। 
উঠিয়াছে, আৰ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত গঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

ব্যক্তিই প্রথমে সঙ্ঘকে স্যটি করিয়াছে, স্থষ্ট হইবামাত্র এই 
সঙ্ঘই আবার ব্যক্তিকে স্থাষ্ট করিতে আবম্ত করিয়াছে । একদিকে 

মানুষই সমাজকে বানাইয়াছে, আর একদিকে কিন্তু সমাজও 

মানুষকে বান।ইতেছে। 

একটা ব্যাপার হয়ত অনেকেরই চোখে লাগিয়াছে। আমর 

দেখিতে পাই সমাজের একটি নিয়ম ব্যক্তিগত হিস!বে কেহই মানেন 
না বা মানিতে চাহেন না, কিন্তু সমষ্টিগত হিসাবে ন' মান! উপায় 
নাই; প্রতোকেই অপর সকলের দোহাই দ্রিতেছেন আর পচ জনে 

ষদি করে তবে আমি করিব, কেহই যেন এই পাচ জনের অন্তত ক্ত 

নয়_এই পাঁচ জন যেন কি একট1 অশরীনী জিনিষ। কিন্তু 
বাস্তবিকই এই পাচজনের সংষ্টি বা পঞ্চায়েৎ একট! আলাদ। বস্ত, 

পাঁচজনকে গুধু এক সাথে করিলেই তাহাকে পাওয়৷ যায় না, তাহা 

অশরীরী বটে কিন্তু সে একটা বাস্তব জিনিষ, তাহার আছে একটা 

সত্ব, একট। শক্কি। সচরাচর এই জিনিষটিকে অভ্যাস ব1 সংস্কার 

নাম দিয় সমাজসংস্কারকের। উড়াইয়। দিতে চাহেন, কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে 

নামিলেই দেখেন, আলাদা আলাদ! ভাবে লইলে কোন ব্যক্তির মধ্যে 

যে জিনিষটির শিকড় খুঁ'জয়! পাওয়া যায় না, মোটের উপর সে 
জিনিষটি কৌথ! হইতে .একট। ছুনিবার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে । এই 
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ব্যাপারের কারণ আর কিছুই নয়, আমর। যেমন বলিয়াছি ইহাতে 

প্রমাণ হয় যে, ব্যষ্টি ছাড়া সমষ্টিরও আছে একটা জীবন্ত 

সত।-_তাহারই হাতে ব্যষ্টি চলিয়াছে কলের পুতুলের মত। 
আরও একট। কথা-_বিজ্ঞানে বলিতেছে, ঘটনাতেও সপ্রমাণিত 

হইতেছে যে, এই সমষ্টিগত সত্তা একট! অচেতন জড় পদার্থ নয়, 

ইহার শক্তিও অন্ধ নয়; সমষ্টিগত সত্তার আছে জীবনের একট! 
বিশেষ ধারা, একটা লক্ষ্য ; একটা! শৃঙ্খল।। ব্য যেমন একট। 
উদ্দেস্ঠাকে সম্মুখে রাখিয়!, সেই অনুযায়ী পথ খুঁজিয়া চলে, সমষ্টিও 

সেই বলকম একট! সার্থকতার জন্য উপায় বাহির করিয়। চলে। 

সমটিও যেন একট! সচেতন সজ্ঞান জীব ব৷ পুরুষ। ব্যঠি-আত্ম। 

হইতেছে এই বিরাট আত্মার, এই মহাপুরুষের এক একটি অঙ্গ। 
আমাদের স্মরণে পড়িতে পারে বেদের সেই “সহস্র শীর্ষ সহঅ পা" 

পুরুষের কথা, অথব! গীতার সেই 'শ্বর রূপের কথা। প্রত্যেক 
ব্যট্টির মধ্যে নিহিত আছে একই সমগ্ঠিগত চেতনা, প্রত্যেক 

ব্ষ্টিইি এই সমষ্টিগত চেতনার এক একটি মৃখ। এই 
সমষ্টিগত চেতনাকে ব্যষ্টি সঙ্ভানে জানিতে না পারে, তাতে 

কিছু আসে বায় না? কার্্যতঃ ব্যপ্ি সমট্টির ধর্ম অনুসারে 
চলিয়াছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত পথ নাই। 

এক চেতনা বা এক মন কি রকম ভাবে একট! দলের প্রতি 

ব্যক্তির মধ্য [দয়া কাজ করে তাহা জনতার ভীড়ের হাটের 

সুুগের কার্যকলাপ দেখিলেই বুঝিতে পারি। তা ছাড়া, 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার একটি বড় সুন্দর প্রমাণ যোগাড় 
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করিয়াছে। দেখ| যায়, কোন পালের একটি ঘোডাকে কোন 

বিশেষ একটা বিদ্যা বা কৌশল শিখাইয়! দিলে, অগ্ঠান্ত সব ঘোড়া 
খুব সহজে কেমন আপনা হইতেই সেটি পরে শিখিয়! ফেলে। 

আর এজন্যে পালের জন্ত্দিগকে এক সঙ্গে একই জায়গান্ 

থাকিতে হইবে এমনও কোন প্রয়োজন নাই ; ভিন ভিন্ন জায়গায় 

থাকিলেও ফল প্রায় একই হয়, বড় জোর অল্প সময়ের জন্ত 

একসাথে রাখিলেই চলে । 

এই সব দেখিয়! শুনিয়। আজকাল বেশ জোরের সহিত 

বল। হইতেছে যে, সমষ্টি বাধিলেই তাহার ক্ষাগে চেতনা ও শক্তি 

লইয়া একট! পৃথক সত্তা; অপব1 মান্য যে দল বাধে, সমাজ 

গড়ে তাহার কাবুণই হইতেছে এই রকম একটা সমষ্টিগত জাগ্রত 

সত্তার চাপ। এই সমট্টিরও আছে আবার নানা স্তর আর 
নান! মুত্তি। সমগ্র মানবজাতি লইয়া যে সমষ্টি তাহার আছে 
এট রকম একটা সত্তা | “কম্ত” এর [২৪11970]0 01110102710 

মাঝে কবি-কল্পনা বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছিল, আজ আবার 

তাহাকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়। লোকে সত্য বলিয়াই 

মানিবার উপক্রম করিস্সাছে। মানবজাতি বলিয়া একটা জীবন্ত 

সত্তা আছে-_তাহার আছে একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, একট 

চিন্ময় শক্তি প্রত্যেক মানুষকে ধরিয়া ধরিয়া যে কাজ করিতেছে, 

মোটের উপর সমস্ত মানুষকে লইয়া চলিয়াছে একট। বিশেষ 

সাধনা, একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে । তার পর মানবজাতির 

*ধ্যে আছে যে আবার দেশ-ভেদ, প্রত্যেক দেশেরও আছে 



সমগ্ি-পুরুষ 

সেই রকম একট অন্তরাত্বা, একট! অন্তধ্যামী পুরুষ । ম্যাটসিনীর 
উপলব্ধিও ভাবুকের ভাবগ্রবণত1 নয়, তাহা ব্যগ্টিরই সাক্ষাৎ 

দৃ্টি। এমন কি দেশের মধ্যেও যে নান! স্ব, মগুলী, সমবায়, 
সমিতি সহজেই গড়িয়া উঠে তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে 

একটা অখণ্ড সজীব সত! ( 1,21907025110 )। আজকাল সমষ্টি- 

তন্ত্রের (50০০1911509 ) সব চেয়ে আধুনিক যে সব পরিণতি 
দেখিতেছি, তাহাদের সকলেরই মুলমন্ত্র হইতেছে দলের ব্যক্তিত্ব 
(151০01)-021501)5 ), * 

সুতরাং মোটের উপর দীাড়াইল এই যে, প্রত্যেক ব্যষ্টির 

যেমন আছে ব্যক্তিত্ব অথাৎ আত্ম। বা অন্তরাত্ম! বা অন্তর্ধ্যামী 

পুরুষ, ঠিক সেই রকম সকলপ্রকার সমউরও আছে আপন 

আপন ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আত্মা বা অন্তরাত্মা বা অন্তধ্যামী পুরুষ । 

এখন একট প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে । তবে কি 170151085 

500] বা 1১590 ষে ধরণেব যে স্তরের সত্য, 01900-5090] 

বা ০10970-1)01530ও ঠিক সেই ধরণের সেই স্তরের ত্য ? 

উভয়ের মধ্যে একটা পাক; পদহজেই চোথে পড়ে । (01০1 

59] তৈয়ারী কর। জিনিষ সুতরাং কৃত্রিম, 1001৮1081 5০এ|না 

ক প01515 15 2 5011656 10100, 1856 85 0076 15 2: 11800 

[00100 20170, 0: 58510 &, 4001)110 1001)” 01 (1)2 1১016 ০০02)100- 
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স্রাজের পথে 

মিলিয়া তাহাকে তৈয়ার করিয়াছে | 1001100515০] তৈয়ার 

কর! জিনিষ নয়, সেট। পাওয়। জিনিষ, স্বাভাবিক, নৈসগিক, 

শাশ্বত, সনাতন; সমষ্টি কিন্তু আজ নাই কাল আছে, পরগু 

হয়ত থাকিবে ন!, নিত্য পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কলেজ 

বা “ট্রেড ইউনিয়নে”্র কথ! ছাড়িয়া! দিলাম, একট! দেশের কথাই 

ধরি না কেন) ভারতবর্ষ ব'লয়া এক কালে কিছুই ছিল না, 
তারতবর্ষের ভূখণ্ডও ছিল না, ভারতবাসীও ছিল না, ভূখণ্ড সৃষ্ট 
হইলে অনেক পরে মানুষ আসিয়াছে, মানুষ আসলেও তাহাদের 

মধ্যে লেনা-দেন! হইলেও সে সমষ্টিগত চেতনা গড়ে নাই, সেটা 

অনেক পরের কথা; ভবিষ্যতেও এই সমষ্টি যে চুর চুর হইয়! 
ভাঙ্গিয়! যাইবে না, ধবংস পাইবে না তাহারই ঠিক কি? পক্ষান্তরে, 
জীবাত্ম। ব্যষ্টি-পুরুষ ত-- নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থান্ুরচলোহয়ং সনাতনঃ। 

কিন্তু ঞজ কথার অর্থ কি? মানুষ, জীবও কি পৃথিবীতে চিরকালই 

ছিল, চিরকালই থাকিবে কি? বিজ্ঞান ত সে কথা! ম্পষ্টাক্ষরে না 

বলিতেছে। যদি বল জগীব-আত্মা ছিল ও থাকিবে এক ভাবে না 

এক ভাবে-- প্রকাশে না হউক, অপ্রকাশে-_ সেই অনস্ত চেতনার 

সেই মহা-সত্বার মধ্যে ; আর প্রকাশেও মানুষ রূপে না থাকিতে 

পারে, কিন্ত, ধরতে পারে আর একটা বিগ্রহ । ঠিক কথা, কিন্ত 
সম্্ট-আত্মার সম্বন্ধেও সেই «একই সত্য প্রযোজ্য । জীবাত্মা 

ক্রমবিবর্তনের স্তরে স্তরে আধার বদলাইয়৷ বদলাইয়া আসিতেছে, 
তবুও জীবাত্বা জীবাত্বাই আছে; সেই রকম সমষ্রি-আত্মার ক্রমে 

রূপ বদলাইয়। বদলাইয়া আসিতেছে ; নেশন রূপ এক সময় ছিল ন1, 

ণ৮ 



সমগ্টি-পুরুষ 

ছিল গোঠী কুল (০1817, 0750 ) তাহারও আগে ছিল পরিবার-__ 

ব্যষ্টি-আত্মার মতই সমটি-নাত্মার অসপ্তাব হয় নাই, কখন হইবেও 

না। আর সমঠি যদি ধ্বংস পাক তার অর্থ জীবাত্বার মত তাহাও 

পরব্রন্মে লীন ভ্ইয়! যায় । অধিকত্ত, কোন বিশেষ সমি--যেমন 

কোন বিশেষ দেশ-_চিরদিনের নয়, বিশেষ ব্যক্তিও সেই হিসাবেই 
চিরদিনের নয়। প্লেতো আজ নাই কিন্তু গ্রেতোর প্রভাব 
(১176) আছে; সেই রকম গ্রীস নাই কিন্তু গ্রীসের প্রভাব 

আছে। যদি পুনর্জন্ম মানি ও বলি প্লেতো আর একটি মান্য 

হইয়া আজ জগতে আছেন, সেই রকম বলিতে পারি ন! কি গ্রীসের 

অন্তরাত্মাও অন্তভাবে অন্তরূপে আজ বর্তমান? প্লেতোর আত্মা 

যে হিসাবে নিত্য সনাতন, প্লেতার ব্যক্তিত্ব (1১07১972110 ১ সে 

হিসাবে নিত্য সনাতন নয়) তুণনায় আমরা ব'লতে পারি না! কি 
গ্রীসের ব্যক্তিত্ব (13615078110 ) লয় পাইলেও, তাহার গ্াত্মাটি 
আছেই ? ফলতঃ, জীবের জন্ম মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধে গীতা যে 
বলিয়াছেন__ 

অব্ক্তাদীনি ভূতানি বাক্তমধ্যানি ভারত। 

অব্যক্ত নিধনান্তেব তত্র কা পরিবেদন! ॥ 

সমর জন্ম, মৃত্যু ও জীবন সন্বন্ধেও তাহাই বল! যাইতে প্রারে। 
তার পর, ব্যক্তি হইতেছে স্বাভাবিক মুখ্য আদি বস্তু, আর সমষ্টি 

হইতেছে কৃত্রিম গৌণ ও পরবর্তী; ব্যক্তিই গোড়ায় সমষ্টিকে 

গড়িয়াছে সমষ্টি যদি ব্যক্তিকে গড়িয়া থাকে তবে তাহা শেষে. 
এ সম্বন্ধে এই বল! যাইতে পারে যে, সমষ্টি বিশেষের গোড়া পত্তনের 

৭৪৯ 



স্বরাজের পথে 

দিন ও ক্ষণ আবিষ্কার করা গেলেও, সমষ্টি জিনিমটার উৎপত্তি কৰে 

হইল তাহ! ব্যক্তির উৎপত্তি নির্ণক্ন করার মতই হছুঃসাধ্য। ব্যক্তির 

সহিত ব্যক্তিন্র সংস্পশে সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়লাছে,সত্য কথা; কিন্তু সংস্পর্শ 

আদৌ আরম্ভ হইল কবে? ফলতঃ ব্যটটি সমাজের এ্রতিহাসিক 

কারণ ততথানি নন্ন, যতখানি ওটি হইতেছে একট সিদ্ধান্তের 

পুর্ববপক্ষ (1051081 21790000176 )। বাষ্টি সমষ্টিকে তৈয়ার বা 

স্থ্টি করিয়াছে, এক দিক দিয়। দেখিলে এ কথা সত্য বলিয়। মনে 

হম়্। কিন্ত আর এক দিক দিয়া দেখিলে আমর! বলিতে পারি, 

ব্যট্টি সমষ্টকে তৈয়ার বা স্য্টি করে নাই, সমষ্টি জিনিষটা পুর্ব 

হইতেই ছিল, তাহার প্রকাশের প্রণালী ফুটাইয়। দিয়াছে ব্যষ্টি ; 

অথবা, সমস্ত জিনিষট1 যেন. বিদেহী, হুক্-অবয়বাত্মক, ব্যটিব মধ্য 

দিয় ব্যষ্টির স্পর্শে তাহ জাগ্রত শরীর স্থুল-দেহ পাইয়াছে। সমন্ি যে 

কৃত্রিম তাহা নয়, ব্যষ্টির মতই তাহা স্বাভাবিক । 

তবে এট! সত্য যে ব্যবহারিক জগতে ব্যষ্টির উপরই 

আমাদিগকে বেশী জোর দিতে হয়, কারণ ব্যপ্টি এমন একট। জিনিষ 

যাহাকে সহজে ধর! ছোঁয়া চলে ১ ব্যট্টিকে ধরা ছোয়া সহজে 

চলে তাহার উপর বেশী জোর দিতে হয় আবার ঠিক এইজন্য 

যে ব্যষ্টি হইতেছে সমষ্টিরই মুখপাত্র, ব্যগ্টি ও স্মষ্টি বিভিন্ন ধর্মীত্মক 

বা শক্রভাবাপন্ন নয়, উভয়ে একই জিনিষের দ্রই দিক - একটি স্থুল 

আর একটি সুক্ষ, একটি ইন্দ্রিয় গ্রাহ আর একটি অস্তরগ্রাহা, একটি 

কেন্র আর একটি সেই কেন্দ্রকে ধরিয়া টান! হইঙ্জাছে অথব। 

কেন্দ্রের চারিদিকে আছে যে বৃত্ত । সমষ্টিকে ধরিতে গেলে ব্যষটির 

০ 



সমগি-পুরুষ 
হাত দিয়া যাইতে হয়--কর্মজীবনের এই লেনা-দেনার দিক দিয় 

দেখিলে আমরা ব্যষ্টিকে মুখ্য প্রথম আর সমক্টিকে গৌণ অপর 

জিনিষ বলিতে পারি, কিন্তু সেটা আমার বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গীর কথা, 

আদল সত্যের কিছু ইতর বিশেষ তাহাতে হয় না। সমান ভাবে 

দেখিলেই দুই-ই মুখ্য, ছই-ই প্রথম। 

আধুনিক যুগের লক্ষ্য ও সাধন! ব/ষ্টির মধ্যে আছে যে সমষ্টির 
চেতন। তাহাকে জাগাইয়। তাহার সহিত এক হইয়া তবে ব্যঙ্ি 

নিজ নিজ জীবন চালাইদ্া! লইবে। ইহাতে ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব বে 

কিছু খর্ব হবে এমন কোন কথা নাই। ফলতঃ আমর! যদি 
সমাজের ইতিহাস পর্যযালোচন। একটু করি, তবে স্পষ্টই দেখিতে 

পাই যে গোড়ায় মানুষ ব্যগ্রিগত ও সমষ্টিগত জীবনের একট! সহজ 

সান্মলন ও সামঞ্জন্ত দিয়াই সমাজকে চালাইয়াছে। আদি ও 

আদিম সমাজে সমষ্টর প্রেরণায় ও প্রয়োজনে ওতপ্রেতঃ হইয়াই 

ব্যষ্টি তাহার নিজের প্রেরণ। ও প্রয়োজনের সার্কত। পাইয্াছে। 

তবে সেটি হইতেছে প্রকৃতির স্বাভাবক খেলার ফল। মানুষের 

মধ্যে তখন সমষ্টির চেতন! যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়ছে, মানুষ যে 

সঙ্ঞানে সমহ্টির সাথকতার মধ্যে নিজের ব্যষ্টিগত সাথকত পাইয়াছে 

ব! নিজেব্র বাষ্টিগত সাথকভার মধ্যে ফলাইয়। ধরিয়াছে, তাহা নয় । 

মানুষ চলিয়াছে দ্ভাবের সহজ সংস্কারের বশে, প্রকৃতি তাহাকে 

ষে ভাবে ষে পথে লইয়া গিয়াছে__তাহাঁতেই আসিয়াছে এই নৈসর্ণিক 

সম্মিলন ও সামঞ্জস্য । সমাজে ব্যষ্টি স্বাতন্ত্র্য, সমাজ হইতে আলাদ। 

নিজের একটা সত্ব! ও সাথকতা মানুষ চাহিয়াছে পরে, যখন জাবন 
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স্বরাজের পথে 

গুধু আদি ও আদিমস্তরে শুধু গ্রাসাচ্ছাদন ও তদনুষায়ী প্রতিষ্ঠান 
ও শৃঙ্খলার মধ্যে আর থাকিতে চাহে নাই, যখন সে চাহিয়াছে 
বৃহত্তর উন্নততর জীবন, প্রাণের প্রেরণায় ন। চলিয়৷ যখন সে চলিতে 

চাহিয়াছে জ্ঞানের বুদ্ধি বিচারের আলোকে | একান্ত ব্যট্িবাদ 

অথব! একান্ত সমষ্টবাদ অর্থাৎ ব্যষ্টির ও সমষ্টির বন্দ সংঘর্ষ হইতেছে 
এই যুগের কথা । জীবনকে যখন গুধু চলিয়া যাইতে দিই না, কিন্ত 

চালাইতে চাই সজ।গ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা, কর্তৃত্ববোধের দ্বারা, প্রকৃতির 

যন্ত্র মাত্র হইয়া যখন আর তৃপ্তি হয় না, মনে জাগে প্রকৃতির প্রত 

হইয়া তাহাকে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা, তখন প্রথম ফুটিয়া উঠে 

একট। ভেদ, একটা অসা'মঞ্জস্য _কর্তৃত্ববোধকে বাড়াইতে চাই, হয় 

ব্য্টকে সমগ্র বিরুদ্ধে লাগাইয়৷ সমষ্টকে খর্ধ করিবার চেষ্টা 

করিম্া আর না-হয় সমষ্টিকেই বাড়াইয়। ইচ্ছামত কল্পনামত 

বিগারমত এই সমটিকে ভাঙ্গিয়৷ গড়িক্»। নুতন শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত 

করিয়া । কিন্তু মাঝ-পথের এই চেষ্টা হইতেছে সেই আদি ও 

আদিমস্তরের সহজ সন্মিলন ও সানঞ্জস্যকেই ফিবিয়। পাইবার জন্য 

-তবে আগের সম্মিলন ও সামঞ্রস্য ছিল অজ্ঞানের বা অর্দ- 

জ্ঞানের সংস্কারের সক্কীর্ণ জিনিষ আর এখন তাহ! হইবে সঙ্ঞানের 

নিবিড় বৃহৎ পূর্ণ। প্রথমে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য ( 035915 ) 

ছিল তাহা ছিল [)90170এর, মাঝে যে ভেদ (€ 2170072-7১) 

হুইল তাহা [২০500 এর, পরে যে সামঞ্জস্য (90056915 ) হইবে 

তাহা হইতেছে [710010102এর দ্বিব্য দৃষ্টির । 
সমাজ শুধু একট! ব্যবস্থা নর, কতকগুলি আইনকানুন নয়, 
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সমগ্টি-পুরুষ 
একটা যন্ত্রও নয়--সমাজ হইতেছে একট! সজীব পুরুষ । এই: 
সমষ্টি-পুরুষের প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ব্ষ্টি-পুরুষের অন্তরাত্মার মণি- 

কোটায় ; ব্যষ্টি-পুক্রষ সমষ্টি-পুরুষের অস্তিত্ব বুদ্ধিতে অন্বীকার 

করিতে পারে, কিন্তু জীবনে কর্মে তাহার হাত এড়াইতে পারে না। 

তাই বুঝিতে হুইবে উভয়ের মধ্যে আছে একটা নিবিড় সন্বন্ধ, 

একটা অটুট সামঞ্জস্য । নিজের একান্ত ব্যষ্টিগত সত্াটুকু ব্যষ্টির 

আসল সত্তার একটি অংশ মাত্র, অর্দজেক পর্য্যস্ত ১ অহং বুদ্ধি জীবের 

স্বারাজ্য পর্য্যন্ত পৌছাইয়৷ দিতেছে মাত্র। ব্যষ্টির চেতনা যদি 

আরও উপরে আরও গভীরে বসিয়৷ যায়, তবে সে দেখে তাহার 

অহং আর-আর অহং- এব সহিত ওতপ্রোতঃ মিশিয়। আছে, সব অহং 

মিলিয়া মিশিয়। গিয়াছে একট! বিরাট পুরুষের মধ্যে-_ব্যষ্টির জীবের 

তখনই হয সাম্রাজ্য সিদ্ধি, ব্যষ্টিগত পধন্ম স্বাতন্ত্্যের মধ্য দিয়! 

সে তখন ফলাইয়। ফুটাইয়া তোলে সমগ্টিগত একটা স্বধর্মা ৬ 

শ্বাতন্ত্রয | 

সমষ্টির ধর্ম ও কর্ম কেবল সর্বসাধারণ নর, ব্যষ্টির ধন্ম কর্ম 

অনুসারে তাহ। ছোট বড় নাঁন। কেন্দ্র গাড়ির তুলিস্বাছে, কেন্দ্রে 

কেন্ত্রে একটা বিশেষ ধর্ম বিশেষ কর্ম খেলাইয়৷ তুলিয়াছে। মানুষ 

যেমন মানুষের সাথে শুধু একভাবের-_মানুষ-ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন 

করে না,পিত। মাত। ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু জনে জনে পৃথক 

পৃথক সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেই রকম মানুষ যে দল বীধে তাহাও 

নান৷ রকম সমবেত চেতন। ও সত। ফুটাইয়া! ধরিবার জন্য । মানব- 

জাতিই (170109170 ) কেবল সমষ্টিগত সত্ব। নয, দেশ সমাজ 
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স্বরাজের পথে 

পরিবার আয়ও কত কত রকমের সমগ্রি-সতা আছে। তবে কথ 

এই, ভিন্ন ভিন্ন যুগে অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমষ্রি-সতার লীলা! 
হইতে পারে ? সেই সমগ্ি সত্তাই কৃত্রিম হুইয়া পড়ে যখন তাহার 

লীল। কাল ফুরাইয়। গিয়াছে, মানুষ শুধু তাহাকে ধরিয়! থাকিতে 
চায় অভ্যাসের বসে, আইনকান্ুনের জোরজবরদস্তির সহায়ে-_ 

যেন প্রয়োজন দেই সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়৷ নূতন যে সমষ্টি আবিভূত 
হইতে চাহিতেছে তাহার জন্য পথ পরিফার করিয়া দেওয়া, বস্ততঃ 

নৃতন সমছি যে বাহির হইয়। আসিতে চাহিয়াছে তাহ। ভাজনের 

লক্ষণ দেখিয়াই ধরা যায়। ব্যগ্টিগত পুরুষের বিবর্তনের সাথে 

সাথে সমগ্রিগত পুকুষেরও ন্দপভেদ হইতেছে, অথব৷ অন্ত 

দিক দিয়৷ দেখিলে বলিব, সম গত পুরুষের প্রয়োজনের সাথে সাথে 

বাষিগত পুরুষের বিবর্তন ঘটিতেছে। তবে ব্যপ্টিগত পরিবর্তনট। 

হয় ক্ষিপ্র, তাহা আগে সহজে চোখে পড়ে॥ আর সমগ্টিগত 

পরিবর্তনট| হয় কিছু ধীরে, পরে; তাই ব্যট্টি যেখানে অনেকথানি 
আগাইয়। গিয়াছে, দেখ যায় সম তাহার অনেক পিছনে পড়িয়। 
আছে। এই অসামঞ্জসাট। যখন অতিমাত্র বেশী হইয়া পড়ে তখনই 
আসে বিপ্রবের ওলট-পালটের যুগ । 

স্বাভাবিক নৈসর্ণিক জন-সংহতি বা সমষ্টি ছাড়। রুত্রিম 

অস্বাভাঁবক জন-সংহতি ব। সমগ্িও যে হইতে পারে না! তাহ। নহে। 

ষে বল গড়। হয় কেবল বিধিব্যবস্থা আইনকানুন দিয়াঃ কেবল 

বাহিক্সের একট! চাপের ফলে, যাহার ভিতরে একটা একাত্মত৷ 

নাই, মান্ছষের অস্তরাত্মায় যাহার প্রতিষ্ঠ। নাই সেই দলই কৃত্রিম 

৮ 



সমষ্টি-পুরুষ 

অস্বাভাবিক ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণিকের নিমিত্ত বাহিরের চাপেরই 
ফলে সেই দলে একটা একত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে, একটা 

জীবনম্পন্দনই দেখা যাইতে পারে কিন্তু সে একত্বে পৃথক 
সত্ত৷ জন্মায় না, তাহ। নির্ভর করে একান্ত সেই চাপেরই উপর, 

চাপ সরাইবামাত্র তাহ। ধপিয়। পড়ে, আর সে জীবন-ম্পন্দন প্রকৃত 
প্রাণের খেল! নম্র তাহ হইতেছে জড়ের সাড়া! ব৷ প্রতিক্রিন্ব। মাত্র । 

মানুষ যখন কেবল বিচার বুদ্ধি দিয়া চলে, তখনই সে এই রকম 

অনেক কৃত্রিম সম্টি গঠন করে, যাহার সহ্নিত জীবনের একট! নাড়ীর 
সহজ অব্যর্থ সংযোগ হয় না। কিন্তু তর্ক বুদ্ধিকে ছাড়াইয়। সে যখন 

উঠিয়। দাড়ায় ভ্ঞানের দৃষ্টির স্তরে__অন্তরাত্মার সত্যে ও খতে-. 
তখন সে একদিকে যেমন পায় নিজের শাশ্বত সনাতন ব্যহি সত্তা, 

অন্যদিকে তেমনি চক্রাকারে ফুটাইয়া তোলে শাশ্বত সনাতন সম 

সত্তা- একদিকে স্বারাজ্য আর-একদিকে সাম্রাজ্য | 



চাহ স্বাক্লাজ্দয 

স্বরাজ ভাল কথা, কিন্তু স্বারাজ্য আরও ভাল কথ । স্বরাজেন 

জন্য চেষ্টা চলুক, তাহাতে কিছুমাত্র ঢিল! দেওয়! উচিত নয়; কিন্ত 

সেই সঙেই স্বারাজ্যের বন্দোবন্তটা! ঠিক করিয়া লইতে হুইবে। 

্বরাজের উদ্দেশ্য বাহিরট। পরিষ্কার কর, সুযোগ ও সুবিধা আনিয় 

দেওয়া; কিন্তু সেই সাথে চাউ ভিতরটা পরিফার করা, অস্তঃকরণে 

নৃতন প্রেরণা ও অভিনব শক্তি ফুটাইয়া তোলা । ভিতরট। 
ঠিকমত গড়ন ন1 পাইলে, বাহিরটার শত পরিবর্তনে ওলট-পালটে 

বিশেষ কিছু ফল হইবে না। এ কথাটি আজকালকার জগৎ- 

জোড়া বিপ্লবের মধ্যে আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, জোর 

করিয়। বলিতে হইবে যে বাহিরের বিধিব্যবস্থার নিয়মকানুনের 

তই ভাঙ্গাচুরা গড়াপেটা হউক না কেন, মানুষের স্বভাব যদি 

পরিবর্তন না হ্য়, তবে সব পণুশ্রম । মানুষের স্বভাবে যদ্দি গলদ 

থাকিয়। যায়, তবে সে গলদ তাহার স্থষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে ফুটিয়। 
উঠিবেই । পরাধীন অবস্থায় যদি আমাদের প্রকৃতিতে থাকিয়া 
যায় অণ্ুদ্ধ জিনিষ সব, তবে স্বাধীন অবস্থায় আসিলে সে সকল 

থে ভোজবাজির মত দুর হুইয়! যাইবে তাহা! কেহ মনে করিবেন 
কর 
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ন।। ইউরোপের দেশ সব দেখুন-_সব দেশই ত স্বাধীন। কিন্ত 
ভিতরের অবস্থ! তাদের খুবই কি লোভনীয় বলিয়া বোধ হয়? 

ভারতবর্ষের ছুঃখ দৈন্ঠ দেখিয়! আমরা অশ্রু ফেলি, সব দোষ 

দেই পরাধীনতার উপর। কিন্তু স্বাধীন ইংলগ্ডেরই কি অবস্থা 
আজ, তাহার পরিচয় দিতেছে শ্রমজীবাদের বিদ্রোহ। পরাধীন 

দেশে দেখি রাজায় প্রজার সংঘর্ষ (স্বাধীন দেশে এ সংঘর্ষও আছে ১, 

স্বাধীন প্রজাতন্ত্রদেশে দেখি প্রজায় প্রজায় সংঘর্ষ । স্বাবীনতা ও 

পরাধীনতায় যে তাই বলিয়া কোন পার্থক্য নাই, তাহা নম়্। 

আমর! পুর্বেই বলিয়াছি দেশের স্বাধীনতা ব! স্বরাজ দেশের 

সব লোকের কাছে না হউক অন্ততঃ একটা শ্রেণীর কাছে সুযোগ 

স্থবিধা আনিয়। দেয়, পরাধীন দেশে দেশের কোন লোকই প্রায় সে 

স্থযোগ শ্ুবিধা পায় না। কিন্তু কথ হ্ইঈতেছে এই, স্বাধীন 

অবস্থায় স্বরাজে এই সুযোগ ও সুবিধার সম্পুণ ফল পাইব তখনই 

যখন মনের জগতে একট স্বাধীনত। স্বারাজা আমরা স্থাপন 

করিতে পারয়াছি। স্বাধীন হইয়াও ইংলগু জন্মনী রুশিয়৷ ফরাসী 

আমেরিক। এমন কি জাপান পধ্যন্ত যে-সব ব্যাধিতে জরজর হইয়া 
পড়িয়াছে, সেসকলের হাত এড়াইতে হইলে আমাদিগকে 

পূর্ববাহ্েই প্রস্তত হইতে হইবে। পিধান ঝ| শাস্ত্র উণ্টাইয়' দিলে 

যে মনটাও উ্প্টিয়। অন্য রকম হয়, তা নয়। আর নন যদি অন্ত 

রকম ন। হয়, তবে ব্যবস্থ। বদলাইয়া গেলেও কিছু হয় না। 
ইংরাজীতে ইংলগ্ডের ইতিহাস ন1 পড়িয়া, বাংলায় বাংলার ইতিহাস 

পড়িলেই তাহাকে জাতীয়শিক্ষ। নাম দেওয়া চলে ন1) সেই 
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রকম সাদা-রাজের পরিবর্তে কালো-রাজ প্রতিষ্ঠা করিলেই যে 

প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা হইবে তাছাও একটা একান্ত তুল 

বিশ্বাস। 

মহাত্ম! গ'ন্ধীর কাছে তাই একট! জিনিষের জন্য আমরা বড়ই 
কৃতজ্ঞ । দেশবাসীর কাছে তিনি চাহিতেছেন যে অহিংসা, তাহার 

অর্থ তিনি চাহিতেছেন স্বভাবের একট! সংযম ও গুদ্ধ। 

অন্তবাত্মার বল তিনি যে অর্থে গ্রহণ করেন তাহ আমরা ছবছ 

গ্রহণ না করিতে পারি, তাহার অন্তরাত্মার বল হয়ত শুধু নৈতিক 

বল. ঠিক আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে হয়ত বল! চলে না-_কিন্ত তিনি 

যে এই গোড়ার কথাটা এমন জোর দিয়! বলিয়াছেন বে আমর! 

বাহিরের ব্যবস্থা। উল্টাইব, বাহিরের শক্তি দিয়। নয়, বাঁজনীতিকের 

ছল বল কৌশল দিয়! নয় কিন্তু অন্তরাত্মার বলে, তীব্র বৈরাগ্যের 
জোরে, তপন্তার চাপে, ইহ ভারতবাসীর যুতসপ্জীবনী মন্ত্র। 

আর ঠিক এইজন্তই আমাদের রাজশক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! 
পড়িয়াছেন, চেষ্টা করিতেছেন যেন আমরা বাহিরে আসিয়! 

তাহাদের সহিত সমান ভ্তরে ঈীড়াইয়া তাহারা যে-শক্তিতে 

অপ্রতিদবন্বী, সেই শক্তি লইন্া তাহাদের সাথে লড়ি ও পরাভূত 

-হই। ভারতবন্ধু ইউরোপীয়ের! পর্্যস্ত এই জন্য বড় অস্বস্তি বোধ 
করিতেছেন। কর্ণেল ওয়েউড গান্ধীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে 

পারেন নাই, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন ভারতের গোলমাল মিটিবার 

নয়, কারণ ভারতবর্ষ যে কেবল ইংলগ্ডের হাত হইতে মুক্তি চায় তা 

নয়, সে ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষ। পর্য্যস্ত বিনষ্ট করিতে চায়। কর্ণেল 
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ওয়েজউড সত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন-_-ভারতের শ্বরাজচেষ্ট! শুধু 
একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, বাহিরের বিধিব্যবস্থার পরিবর্তনের 

কথ। নয়, ইহা হইতেছে অন্তরের পারবর্তনের কথা। প্রাথের 

তোড়ে দেহের জোরে তর্কবুদ্ধির দাপটে ইউরোপায় প্রতিভা গড়িয়! 

উঠিম্নাছে, ইহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়। ফাড়াইতেছে ভারতের 

অধ্যাত্মপ্রতিভা স্বারাজ্য-শক্তি__মানুষের মধ্যে ভগবানের শান্ত 

সমাহিত অথচ বিপুল অটুট ঈষণ।। ভারতের স্বরাজ সাধনার 

ইহাই মূল কথা । 

ছুইটি জিনিষের উপর আমাদের বিশেষ দৃষ্টি এখন দিতে হইবে। 

প্রথম, স্বভাবের পরিবর্তন অর্থে কি বুঝি, অধ্যাত্-শক্ত কাহাকে 

বলি। স্বভাবের পরিবর্তন অর্থ স্বভাবের আমূল রূপান্তর, অধ্যাত- 

শাক্ত অর্থ মানুষের নিবিড়তম উদারতম সত্তার এয । মানুষের 

আছে ছুই রকম শ্বভাব, একট। হইতেছে প্রাকৃত স্বভাব আর- 

একটা হইতেছে আত্মিক বা ভাগবত স্বভাব-_গীতা ধাহাদের নাম 

দিয়াছেন আম্থী প্রকৃতি আর দেবী প্রককৃতি। আহ্রী প্রক্কৃতি 

ব৷ প্রাকৃত শ্গভাবটিকেই মানুষের সহজ, নিত্যনৈমিত্তিক, খুব 

আপনার বলিয়া বোধ হয় অর বস্ততঃ আমরা দেখি মানুষ সচয়াচর 

ইহারই ছ্বার৷ পরিচালিত ঃ কিন্তু দৈবী প্রকৃতি বা ভাগবত শ্বভাবও 

মানুষের পক্ষে কম আপনার নয় বরং এইটিই মানুষের গভীরতম 

সতার মধ্যে আছে, মানুষ ইহাকেও সহজ নিত্যনৈমিত্তিক করি! 

লইতে পায়ে। তারপর দ্বিতীয় কথ হইতেছে এই যে, এই দৈবী 
প্রন্কতি, ভাগবত ম্বভাবকে চিনিয়। বুঝিয়া সম্যক উপলব্ধি করিস! 
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জীবনে ফলাইয়। ধরিতে হুইবে-্-মানুষের প্রত্যেক চিন্ত। ভাব ও 

কর্মের লক্ষ্যই হইবে এই নিবিড়তর ধর্মকে মুত্তিমান করিয়! 
তোল1। আম্গুরী প্রকৃতি দিয়! স্বরাজলাভ কর! যে যাইতে পারে 

ন! তাহা নয়। কিন্ত সে স্বরাজ হইবে আন্গুরিক-স্বরাজ-_ 
তাহাতে দ্বন্দ সংঘর্ষ অন্তায় অত্যাচার অভাব দৈন্ত থাকিবেই, সেখানে 

যথার্থ স্বাধীনতা যথার্থ সাম্য বথার্থ খদ্ধি স্থান পাইবে না। সেইজন্ 

আমর! যদি সত্য সত্যই স্বরাজপ্রয়াসা হই কায়েন মনস! বাচা, 

কেবল উত্তেজনার বশে বা বাহিরের একটা খোচার ফলে নয়-_- 

তবে আমাদিগকে স্বারাজ্য পাইতে হইণে অর্থাৎ দেবী একুতি 

ভাগবত ন্বন্তাব পাইতে হইবে। সমস্তার এই একমাত্র খাট 
সমাধান, আর সব গৌঁজামিল-__নান্তঃ পন্থ। বিদ্যতে অয়নায়। এ 

পথটি যদ্দি মানুষের অগম্য বলিয়। বিবেচন। কর, যা বল মানুষের 

পক্ষে ইহা! অসাধ্য সাধন, তবে বুঝিতে হইবে মানুষের কোনই 

আশা নাই, মানুষের আশা আকাজ্জ। সব মায়। মরীচিকা। তবে 

বলিতে হইবে মানুষের শিক্ষার সাধনার কোন অর্থ নাই, মানুষে 

পশুতে কোন পার্থক্য নাই । 

মানুষ যে দৈবী প্রকৃতি পাইতে পারে না এ রকম বিখাসের 

অবশ্ত যথে্ট হেতু আছে। কারণ ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই 

হউক, সমষ্টি হিসাবে যখনই মানুষ এ সাধনা করিয়াছে তখনই 
দেখতে পাই প্রণম প্রথম একটু আধটু সুফল পাঁওয়! গেলেও 
অচিরে যথাপূর্বং তথাপরং হইয়৷ পড়িয়াছে। ধর্ম সম্প্রদায় সমুহের 
ইতিহাস একটু দেখিলেই এ কথ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এই 

৪35 



চাই স্বারাজ্য 

যে বিফলত ইহার কারণ কি আদর্শের মধ্যে, না সাধনার মধ্ো, 

না উপায়ের মধ্যে? আমরা বলিতে চাই দোষ আদর্শে নাই, 
দোষ হইতেছে যে পথে চল! হইয়াছে সেইখানে । প্রথমত দৈবী 

প্রকৃতিকে যে চাওয়া হইয়াছে তাহা কেবল আস্মরী প্রকৃতিকে 

যত করিয়া অর্থাৎ আম্গ্রী প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিয়া, কোন 

রকমে চাপাচুপি দিয়া যে প্ররুতিটা পাইয়াছি তাহারই নাম 
দিয়াছি দৈবী প্রকৃতি । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দৈবী প্রকৃতি তাহ৷ 

নয়, আর শুধু এইটুকু দিয়!ই দৈবী প্রকৃতি পাওয়া! যায় না। নিগ্রহঃ 

কিং করিষ্যতি ? চাঁপা দিয়৷ ঢাকিয়। ফেলিয়! উপরে উপরে একটা 

সাত্বিকতা বা সাধুভাব--দৈবী প্রকৃতির আভা পাওয়। যাইতে 

পারে-__কিন্তু সেটা প্রকৃতি নয়, স্বভাথ নয়, সেট। নিয়ম দিয়া আইন- 

কানুন দিয়। প্রকৃতিকে স্বভাবকে বাধান মাত্র। ছুই রকমে 

আমর! আন্রী প্রকৃতিকে ঢাকিয়। চাপিয়া রাখিতে পারি, স্বভাবের 

উপর দৈবী প্রকৃতির একট! ছায়৷ ব৷ জনুস লাগাইতে পারি। 

প্রথম, কঠোর ইচ্ছাশক্তির জোরে, তপস্তার তাপে, তীব্র ত্যাগ ও 

বৈরাগ্যের দ্বারা, শিক্ষার সভ/তার বলের দ্বার! । 1দ্বতীয়, একট 

চিত্তাবেগ, ভাবোন্মত্ত শর দ্বারা । কিন্তু উভয় পম্থাই অনিশ্চিত। 

কারণ কোনথানেই আন্ুরী প্রকৃতির গোপন বীজ নষ্ট হয় নাই, 

সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিয়। ফুলিয়। উঠিবে। চাই আন্ুরী 

প্রকৃতির ব্নপাস্তর, সমস্ত আধারের একট। নির্মল টলটল শুদ্ধির 

উপরতম স্তর হইতে নিম্নতর স্তর পর্যন্ত একট। প্রসাদগুণাত্মক 

স্থির সমতা । এ জিনিষ জোর করিয়। হয় না, সহজ ভাবাবেগেও 

৯১. 
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হয়না। এ জন্য চাই নিবিড় জ্ঞানের, অন্তরাত্মবার জাগরণের 

ক্রমবিকাশ, আধারের মধ্যে ক্রমবিস্তার। ইচ্ছা! শক্তি ও ভাবাবেগ 

সহায় হইতে পারে, কিন্ত ও ছুটি ছাড়া চাই ভিতরে একটা 

ূর্ণররদ্ের অনুভূতি, এবং তাহারই প্রেরণায় অঙ্গের একটা ধীর 
রূপাস্তর। 

যম নিয়ম অহিংস! অস্তেয় স্বাধ্যায় ঘারা নৈতিক মানুষ পাওয়। 

যাইতে পারে, প্রেম ভাক্ত দ্বারা সাধু মানুষ পাওয়া যাইতে পারে, 

কিন্তু প্রয়োজন দিব্য মানুষ ; দিব্য মানুষের সম্ভাবনা হইবে তখনই 

যখন মানুষ দাড়াইবে ব্রহ্গজ্ঞানের উপর, পাইবে গীতার *ব্রাঙ্গীন্থিতি”। 

সুস্থ অখণ্ড সহজ স্বাভাবিক মানুষ, অথচ হইয়! উঠিব দিব্য মানুষ-_ 
এইরূপ পক্ষ্য হইলে যে সাধনা যে ক্রিয়া ষে পথ মানুষকে একবগ্গা, 

একদিক ভাবী, অস্বাভাবিক করিয়। ফেলে তাহ পরিত্যাগ করিতে 

হুইবে। মনের বা চিত্তের কসরৎ ছাড়িয়। দিতে হইবে; সমস্ত 

আধারকে সহজ ছন্দে ছুলাইয়। দিতে হইবে, ও সেই ভাবেই 

তুলিয়! ধরিতে হইবে একটা উচ্চতর গ্রামে অর্থাৎ মনের চিত্তের 
কোন বিশেষ ধারার মধ্যে ঢালিয়া নয়, অস্তরাত্মার পূর্ণ বিস্তৃতির 
মধ্যে সাগ্ষকে প্রবুদ্ধ করিতে হুইবে। 
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ব্ভবা জনা ববভ্ল 

(০5০৪1 ০:০5) 

বৃদ্ধদ্দেব বলিতেছেন-_ 

ন ছি বেরেন বেরানি সম্মসীধ কুদাচনং | 

অবেরেন চ সম্মস্তি এস ধন্মো সনস্তনো ॥ 

শক্রভাবকে কখন শক্রভাব দিয়া জয় কর যায় না, শক্রভাবকে 

মিত্রভাব দিয়াই জয় করিতে হয় _ইহাই সনাতন ধর্ম । 
খৃ১ও বলিতেছেন, ৮1২০315 1১096 5৬1], 0৮ %1,9596৮21 

91821151216 00008 017 007 11510001050], 1810 1০ 

11172 0170 00])61 815,*- অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে বাইও না, 

এক গালে কেহ যদি তোমায় ৪পেটাঘথাত করে, আর গালটি 

পাতিয়া দিও। 

বৈষ্ণব প্রভু বলিতেছেন-__ 

মেরেছ মেরেছ কলসী কাপ! । 

তাই বলে কি প্রেম দিব না॥ 

বুঝিলাম কথাটা । কিন্ত তবে এ আবার কি দেখি? কৃষ্ণের 

মুখে এ কি ভৈরব বাণী 
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বিনাশায় চ দরঙ্কৃতাং সম্ভবামি যুগে যুগে * * 
কালোহম্মি লোক ক্ষয়কৎ__ 

এমন কি খুও জলদ্গণ্ভীর স্বরে বলিতেছেন,--*] ০০17 

00 0 5০%/ [090০১ ০ 01520910.*--শান্তির নয়, আমি 

আসিয়াছি কলহের বীজবপন করিতে-_ 

“] 00002170600 ৯০50 [১92.0০, 10 2 5%/010.৮- শাস্তি 

বিতরণ করিতে আমি আসি নাই, আমি আপিয়াছি অসি বিতরণ 

করিতে । 

শুধু কথার নয়, কার্যযতঃও খুষ্ট পশুবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 

হস্তে চাবুক চালাইয়াছিলেন। বল! যাইতে পারে, এ সব 

হইতেছে ভগবানের কথা, মাল্গুষের কথ। নয়। দণবিধান 
ভগবানেরই কাজ --৬ 2176১04710৩ 15 1017০! মানুষের কাজ 

অহিংস । কিন্ত ভগবান ত শুনতে শৃন্তে কিছু করেন না তাহারই 
একট! স্যঈ পদার্কে আশ্রম করিয়৷ তবে তীহার কাধ্য তিনি 

করেন। ধ্বংসের কাজ করিতে হইলে তিনি প্রাকৃতিক শক্তিকে 

আশ্রয় করেন, আবার মানুষরূপও আশ্রয় করেন। দগদাতা 

মানুষের মধ্যেই তিনি দণ্ড দণ্ডোদময়তামস্মি। ভগবান দণ্ডদাত। 
বলিয়া মানুষ যে নিশ্চেষ্ট হইয়। থাকিবে এমন নয়। তাই ত 

ভগবান শ্রকৃষ্ণ অজ্জুনকে ক্রেব্য কার্পণ্যভাব পারত্যাগ 
কাঁরয়া উঠিয়। দীাড়াইতে উত্তেজিত উৎসাহান্বিত করিতেছেন, 

বলিতেছেন-_ 

ততে। যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাগ্স্যসি 

৪ 
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"যুদ্ধ কর তবে, এতে তোমার কোন পাপ হইবে না” 

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব। 
নিমিত্ত মান্্রং ভব সব্যসাচিন্। 

কারণ, “ইহা দিগকে ত পূর্ব হইতেই আমি মারিয়। রাখিয়াছি, 
তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র হইবে”। 

এখন তবে এ মহাপমস্তার মীমাংসা কি? কথাটা! আমরা বিশদ 

করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। বৈরীকে বৈরভাব দিয়া শান্ত কর৷ 

যায় না। আমার মনে যদি থাকে শক্রভাব, তবে শক্রর মনে সে 

ভাব গিরা ধাকা দিবে, সেখানে তুলিবে শক্রভাবেরই তরজ ; যে 

লাঠি দিয়া আঘাত করে, সহজ প্রতিক্রিয়া বশে আমি যদি তার 

বরুদ্ধে লাঠি চালাই,তবে সে-ও আবার লাঠি চালাইবে-_উভয় পক্ষ 
এইরূপে প্রতিনিয়ত ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দোল খাইতে 

থাকিবে, ইহার আর শেষ হইবে না । কিন্ত একপক্ষ যদি প্রশাস্ত- 

ভাব না অবলম্বন করে, তবে অপরপক্ষও চেতিয় উঠিবা সুযোগ 

আশ্রয় বা সাড়। পাইবে না । এ কথাটি আরও হুস্মভাবে তলাইয়া 

দেখিতে হইবে । প্রথমতঃ, শক্রভাখের বহিঃচেষ্টা হইতেই বিরত 

হইলে চলিবে না) হাত পা আমার নিশ্চল হুইল, কিন্তু প্রাণ মন 
গুমরাইয়া মরেতে লাগিল তাহাতে ফল দিবে না। কারণ মনে 

প্রাণে যতক্ষণ বিক্ষোভ আছে ততক্ষণ তাহা অপরের মনে প্রাণে 

গিয়া! পৌছিবে, আর সেখানে যে প্রতিক্রিয়া হইবে তাহার প্রকাশ 

শুধু মনে প্রাণে ন! হইয়া, বাহিরের অঙ্গ চেষ্টার মধ্য দিয়াও হইতে 
পারে। মন প্রাণ হইতে শত্রভাবের বীজ পর্যন্ত তুলিয়া ফোলিতে 

৯৫ 
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হইবে, তবেই সে মনের প্রাণের কোন রকম প্রতিক্রিয়া হইবে ন! 

মনে প্রাণে শত্রভাব রাখিয়া তাহা যত ক্ষীণ হউক ন। কেন--শুধু 

তদনুর্ূপ বাহিরের কাজ হইতে বিরত হইলে, তাহাকে বলে 

মিথ্যাচার-_ 

কম্মেন্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে ননন৷ ন্মরন্। 

ই্ছিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্ম। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 

স্থতরাং যেখানে ভয় পাইয়া অথবা সামর্থ্য নাই বলিয়া অথব৷ 

কৌশলের দোহাই দিয়। প্রতীকার কর ন৷ প্রতিশোধ লই না 
সেথানে আমার সে মিথ্যাচার নিরর্থক, কারণ শত্রু তাহাতে ভুলিবে 

না, কারণ মানুষের চোখে ধূল। দেওয়া! যত সহজ তাহার প্রাণে ধুলা 

দেওয়। তত সহজ নম । যেখানে ₹০011-5:910005 প্রচার করিতে 

মুষ্টি আপন| হইতেই দৃঢ়বন্ধ, চক্ষু আরক্ত, ক ঘনগার্ডত হইয়৷ 

আসিতেছে (এ রকম দৃশ্তট একটি আমাদের নিজের চক্ষে দেখা) 

সেখানে প্রাণের সহজ গতিকে চাপিয়। বাখিবার চেষ্টা যে কতদূর 
মিথ্যা, কতখানি বিফল তাহ। বল। নিশ্রয়োজন। স্থতরাং সর্বাগ্রে 

ও সর্বোপরি চাই মনের প্রাণের সাম্য ভাব, অন্তরাত্বার প্রশান্ত 

সাহস সহিষ্ণুতা । অহিংস! আমার অন্তরাত্মার সত্যধর্ম হইয়া উঠা 
_ চাই, তবেই দে-জিনিষটি যাহাকে শত্রু বলি তাহার মধ্যে প্রতিফলিত 

হইতে পারিবে । 

এখন ছিতীয় কথ! এই, বাস্তবিক এইরূপ ঘটে কি না। আমি 

শক্রভাব ত্যাগ করিয়। মিত্রভাব ধারলে আমার শক্রও যে মিত্রভাব 

থরিবে এমন কি বাধ্যবাধকতা। আছে । উত্তরে বণ! যাইতে পারে, 
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এই রকম সন্দেহ হয় বলিয়াই বাস্তবে ঘটিয়! উঠে না, যনে আমার 
যতক্ষণ এই রকম সন্দেহ আছে তাহার অর্থ ততক্ষণ আমার প্রাণে 

শত্রভাবের আছে একট! বীজ, আর সে বীজের বিষময় ফল ত 

হইবেই। কিন্ত এ কথ। ছাড়িয়! দিলেও, কার্ধ্যতঃ এ সত্য সম্বন্ধে 

কোন সন্দেহ না থাকিলেও, যুক্তি বা জ্ঞান ইহার সমর্থন করে 

কি ন! তাহা দেখিবার বিষয় । আমার স্বভাব যেন বিশুদ্ধ হুইল, 

কিন্ত অপর পক্ষেরও আছে 'একটা স্বভাব বা! স্বধর্ম। আমি সাধু 
কাহারও কিছু চুরি করি না, তাই বলিয়। চোরে আমার বাড়ীতে 
চুরি করিতে বিরত হইবে? স্বভাব যাহার হিংসাপরায়ণ সে ত 
হিংসাই করিবে, আমার অহিংসায় তাহার কি যাইবে আসিবে ? 

আমি তাহার মনে কোন প্রতিক্রির়! জন্মাইবার কোন অজুহাত ন৷! 

দিতে পারি, কিন্তু সে অজুহাতের অপেক্ষা সে আমার কাছে রাখে 
না, তাহার নিজের স্বভাবের ভিতরেই তাহ যথেষ্ট পরিমাণে 

আছে। 

চরম অহিংসাবাদের দিক হইতে এ কথার উত্তর যে নাই, 

তাহা নয়। অহিংসাবাদের মূল ভিত্তি হইতেছে এইখানে যে, কোন 

মানুষ একেবারে খারাপ হইতে পারে না, হাজার পাপী হউক ছুঃশীল 
হউক মানুষের মধ্যে আছে এনন একটি গুপ্তস্থান যাহ! কখন মলিন. 

কথন হষ্ট হইতে পারে না, যেখানে স্পর্শ করিতে পারিলে ভাল 

জিনিষ ছাড়! খারাপ জিনিষ বাহির হয় না। চোর সাধুর বাড়ীতে চুরি 
করিতে পারিবে না, যদি একবার দে অনুভব করে সেই সাধুর 
সাধুত্ব। এইটুকু বুঝিতে হইবে, যে অন্রানিতে সংস্কার বশতঃ পাগী 
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ধ্মাত্মার উপর অন্তার ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ 

এই যে অভ্যাসের পথে সে চলিয়াছে, ধন্াত্বার হচ্ছ অস্তরাত্ম! ছিল 

তখন নিষ্ক্রিয় ভাল বা মন্দ কোন প্রতিবন্ধকই দেয় নাই। কিন্ত 

অস্তরাস্মার ধর্ম অভাবাজ্মক (7০৫৭6৮৩) জিনিষ নয়, সে শুধু 

নিক্রি্ই থাকে না, তাহার আছে একটা শক্তি, সে মন্দের 

প্রতিষেধকরূপে মন্দের বিপরীত দিক হুইতে তুলিয়। চালাইয়। দেয় 
একট। ভালর তরঙ্গ-_ইহারই নাম ত অন্তরাত্মার বল। এই 

অন্তরাত্মার বলের অনুভব পাইলে, অতি ঘোর পাপীরও স্বভাব 
গ্রতিহত হইয়া যায়। লে মিজেরাবল (1.5 [11551810105 ) 

গ্রন্থে ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই। জিন তালজিন কারাগার 
হইতে ফিরিয়া সমাজের আচার ব্যবহার সমানরূপে নির্দয় নিষুর 
দেখিতে পাইল আর প্রতিশোধ লইতে ছেষ্ট। করিল, এই প্রতি- 

শোধেন প্রথম পাত্র হইলেন পরম সাধু ধন্মাত্মা বেনভেম্ুতে৷ 

মীরিয়েল। কিন্তু যে মুহ্র্ড জিন ভালজিনের হিংসাপরায়ণ 

প্রাণ সেই মহাপুরুষের অন্তরার স্পর্শ পাইল সেই মুহূর্তে 

তাহারও অন্তরাত্বার কি একটা অভাবনীয় রূপাস্তর ঘটিয়া গেল। 

শুধু তাই নয়, মানুষ ত দুরস্থান, বনের পণ্ডও এই অস্তরাত্মার 
বলের কাছে মাথা নত করে। শ্বাপনসন্কুল বিষধর পরিপূর্ণ অরণ্যে 
মুনিখষিগণ যে কি রকম নিরাপদ্দে বসবাস করিতেন সেই সব 
ইতিকথ এই সত্যটিই প্রমাণিত করে না কি? 

প্রতিপক্ষের দ্বিক হুইতে প্রত্যুত্তরে এই বলা যায় যে, এই 
্নকম অন্তরাত্মার বল দিয়। হষ্টের ধর্মকে আমি নিরোধ (11017791 
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করি মাত্র, তাহার খ্বভাবকে একেবারে বদলাইয়া দেই না, যাহ! 

করি সেট! হইতেছে সাময়িক স্তম্তন-- আমার দিক দিয়া লে 

স্বভাব ও শ্বধন্্ম ফাটিয়া বাহির হইবে । এমন কি জিন ভালজিনও 
মহাপুরুষের স্পর্শের পরেও ছুঃখী বালকটির পয়সা কাড়িয়৷ লইবার 

ঝোক সম্বরণ করিতে পারে নাই; তবুও ত জিন ভালজিন 

আসলে পাপী ছিল না, তাহার অস্তঃক রণ স্বভাবতই ছিল বিশুদ্ধ, 

যে ময়ল! ধরিয়াছিল সেট! খুব বাহিরে বাহিরে, ঘটন। চক্রের 

অবস্থ'র তাড়নার চাপে। 

তারপর আর একটি কথা, আমার একলার স্বভাব বিশুদ্ধ 

হইলেই হয় না, আর সকলের স্বভাব কি রকম সেটাও গণন৷ 
করিতে হয় 3 ব্যগ্টিগত ছিমবে যাহাই হউক না, সেই ব্যষ্টি সম্টির 

ধর্ম অনুসারে সমষ্টি ট্যাক্স ন। দিয়! থাকিতে পারে না । সমাজের 

মধ্যে থাকিলে অন্তরাত্বার বল সব্বেও সাধু যে নিগৃচীত হন না, 

একের অন্তরাত্মার বল যে সকলের পশুবলের কাছে বিফল হয়! 

যায় না, বাস্তবে সব সময়ে তাহার প্রমাণ পাই কি? সমাজের 
অসাধুত্বের প্রায়শ্চিত্ত কেবল যে অসাধুকেই করিতে হয় তাহা নয়, 
সাধুকেও অনেক সময়ে করিণ্ে হয়_-বিশেষতঃ যে সাধু জীবনের 

সাধক, ধাঁহার লক্ষ্য ব্যক্তিগত মোক্ষ বা নির্বাণ নয়, পরন্দ বাহার 

কাজ সমাজের ভিতরে সমাজকে লইয়া । 
অসাধুর পাপের ভার তাই সাঁধুকে লইতে হয়-_পাপীন স্বভাবের 

জের ধর্মাঘ্থাকে টানিতে হয়। তবে পার্থক্য এই একের যাহা! 
সত্য, অপরের তাহা আরোপ) একের বাছা প্রয়োজন অপরের 

৪টি 
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তাহা! এ্রশ্থর্য্য । কাট! দিয়! কাটা বাছির করিতে হয়, বিষ দিয়া বিষ 

ক্ষয় করিতে হয়, কিন্তু এক পক্ষে কাট! বিষ হইতেছে আধারের 

অঙ্গীভূত জিনিষ, আর 'এক পক্ষে তাহ। শুধু ব্যবহা্য অস্ত্র ঝা 
যন্ত্র। এক পক্ষে ব্রিপুর দাস আমি আর-এক পক্ষে রিপুর প্রভূ 
আমি। রিপু জয় হইতেছে ভিতরের কথা, ভিতরের সংস্কার 
হইতে মুক্তি) কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরে সে রিপুর অঙ্গলীল! 
পধ্যস্ত যে লোপ পাইয়া যাইবে এমন কোন প্রয়োজন নাই। 

রামকৃষ্ণও তাই বলিতেন “সাধু হয়োছস্ বলে বোক। হবি কেন? 

ছোবল দিতে তোকে বারণ করি কিন্ত ফোন করতে ত বারণ করি 

নি।” খুষ্টও কতন্তটা সেই ধরণের কথা এক জায়গায় বলিয়াছেন-_ 
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গীতাকার় খুষ্ট বা রামরুষ্খকে যে ছাড়াইয়া গিয়াছেন তাহ 
তাহাদের কথারই জের মাত্র এন্ধূ্প বললে খুব বেশী ভুল হয় ন]। 

অসাধুর প্রকৃতিকে শুধু নিরোধ কমিলেই হয় না, তাহাকে 
পরিবর্তিত করিতে হইবে । অসাধুভাব হইতে নিবৃত্তিই যথেষ্ট 

নয়, অসাধুভাবের পরিবর্তে স'ধুভাব জন্মাইতে হইবে। সাধুর 

স্পর্শ একট! সহায় হইতে পারে, খুব একটা বিশেষ সহায়ই হইতে 

পারে, কিন্ত তবুও তাহা৷ সহায় মাত্র অসাধুর নিজের অ.রত্!র 

ভিতরে জাগরণ চাই, তাহার দিক হইতেও একট। সম্মতি একটা 

চেষ্টা একট] সন্কল্প একট তপঃ প্রয়োগ চাই। নতুবা তাহার 
স্বভাব পাকাপাকি ব্দলাইবে না। সাধুর অন্ুরাত্মা অসাধুর 
অন্তরাত্মবাকে স্পর্শ করিল সেখানে ফেলিল নুতন জীবনের বীজ, 
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কিন্ত সেই অন্তরাত্মার বীজ মনে প্রাণে দেহে অঙ্কুরিত মুগ্তরিত 
হইয়া উঠ! দরকার 7 অন্তরাস্মায় সাধুসন্কল্ল জাগিতে পারে কিন্ত 
স্থলতর আধারে তাহাকে প্রতিষ্ঠ। করিয়া! তোলাই ত কঠিন, তাই 

ত কত সময় চক্ষের জল ফেলিয়। বলিতে হয়--[12 50111 15 

ঘ/1111115 1900 61১9 16918 15 ৬.০]. অন্তরাত্ব। ক্রমে ক্রমে তাহার 

প্রভাব স্থল আধার 9551এর উপর বিস্তাপ্িত করে, সত্য কথ', 

কিন্ত সেই সঙ্গে স্থল আধারেরও নিজের চাই একটা সাধনা । আর 
স্থল জনিষের প্রয়োজন ত স্থূল সাধনা । যোগীর! যে ঘোর কল 

সাধন! করিতেন, শুধু ধ্যান ধারণা নয় সেই সঙ্গে ছিল যম নিয়ম, 
আবার যম নিয়মও শুধু নয়, ছিল শরীর পীড়ন। শুদ্ধিসাধন! 

[জিনিষটার মধ্যেই আংছ একট। পীড়ন বা ৮?0161)069 তবে যে- 

জিনিষট। শুদ্ধ করিতে চাই সেট যত হুক, পীড়নটাও তত সুক্ষ, 

আবার তাহা যত স্থল পীড়নটাও তত স্থুল--এ শুধু মাত্রার কথা। 

এখন এই যে গীড়নট| সেট। নিজে নিজে লওয়া হউক কিন্ব! 

অপরের নিকট হইতে পাওয়া হউক তাহাতে কিছু আসে যায় ন! 

অর্থাৎ তাহার ফল বা উদ্দেশ্য যদি হয় শুদ্ধি। দেব! যদি অন্ুরকে 

পীড়ন করেন তবে তাহা হিংসাপরবশ হইয়া! নয়, দেবতার অন্তরায় 
ব৷ প্রাণে মনে দেহে হিংসার সংস্কার নাই তিনি করেন শুধু: 
হিংসার কর্ণ্মটি বাহ্ অঙ্গ চেষ্টাটি--গীতার কথায়, কেবলৈরিন্দরিয়ৈ- 
শ্চরন্, অস্থরের স্বভাবশুদ্ধির জন্য । অনুরের আধার বনি 

এমনি শক্ত কঠিন হয় যে তাহার পরিবর্তন সম্ভব নয় তবে তাহাকে 
ভান্গিয়্া ফেলিতেই হয়; কিন্ত তাহাতে অনুরের অন্তরাত্মা ধ্বংস 
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হয় না, অন্গুরের অন্ুরত্টুকু ন্ট করিবার সুবিধা হয় শুধু--ন 
হন্ততে হন্তমানে শরীরে ৷ খাটি অহিংসাবাদের অর্থ এমন নয় যে 

শরীরের হিংসা করিবে না, তাহার অর্থ মনে প্রাণে হিংসার যে ভাব 

যে তরঙ্গ তাহা রাখিবে না, অন্তরাত্বায় হিংস। নাই, অস্তরাত্মায় 

আছে শুধু প্রেম বা একাত্মতা । অন্তরাত্মার বলের অর্থ এমন 
নয় যে হাত গুটাইয়া বসিয়। থাকিতে হইবে, ভাহা। হইলে স্তায়তঃ 

কথাবন্ধ করিয়াও বসিয়। থাকিতে হয়। কেবল মাংসপেশীর প্রয়োগ 

হিংসা, ঝক্য প্রয়োগ হিংস1 নয়, ইহা! অতি স্থলবু্ধির কথা । মুখে 

যাহাকে শয়তান বলিতে পারি, হাত দিয়া তাহাকে ছু'ঘ। দিলেই 

সব আধ্যাত্মিক যজ্ঞ পণ্ড হইয়। গেল, এ রকম সাধন৷ কষ্ট কল্পনা 

মাত্র । 

আসল কথ! আমাদের এই বলিয়। মনে হয় যে আধ্যাত্মিক বা 

অন্তরাত্মার বল আর আদিভৌতিক বা পশ্তবল বলিক্ম। যে ছুইটি 

শক্তি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে খাড়া কর! হয়, তাহা সব সময় 

ঠিক নম়। উভয়ের মধ্যে যে একান্ত পার্থক্যের দীড়ি টানিয়। দেওয়া 
হয় সেট! কৃত্রিম জিনিষ, এখানেও দেখি সেই পুরাতন আদর্শের 

ছায়াপাত, ব্রহ্মই সত্য ভগৎ মিথ্যা, আত্মাই কাজের শরীরটা! বাজে । 

আমর। পণুডবলের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি না। আমর! বলিতেছি 

পণ্ড যখন কেবলই পণ্ড তখনই তাহ। হেয়, কিন্ত এই পণ্ডই ত 

হইতে পারে আবার দেবতার বাহন । আমর! এমনও বিশ্বাস করি 

যে একদিন হয়ত মান্য আর গণ্ুবল প্রয়োগ করিবে না, কিন্তু 

ভার কারণ এমন নয় যে পণডবলট। খারাপ হীন, তার কারণ এহ বে 
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ও-জিনিষটার প্রয়োজন থাকিবে না । বিবর্তনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন 

আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধর্মকর্মের উদ্যাপনের জন্য প্রাণীর এক একটি 
অঙ্গের আর প্রয়োজন থাকে না, তাহ! তখন আপনা আপনিই 

মরিয় যায়, সেই রকম পণুবলও একটা নূতন আবহাওয়ায় নৃতন 
ধর্ম কর্মে কোন স্থান না”ও পাইতে পারে। কিন্তু কোন অঙ্গ লুপ্ত 

হইলেই বলি কি সেটা কুৎসিত হেয় জঘন্য ছিল, না, ছিল না৷ সেটি 
জীবনেরই অভিব্যক্তি? সেই রকম মানুষের পশুবল যে কুৎসিত 

জঘন্য হেয়। তাহার অন্তরাত্ম'র বলেরই অভিব্যক্তি »ইতে পারে না, 

তাহ। নয়। মানুষের গশুবল মানবের যোগ্য নয় তখনহঠ বখন লে 

তাহাকে ব্যবহার করে পশুতাবে প্রণোদিত হইন্া ; মানুষের পশ্তবল 

মানুষের অযোগ্য নয় যদি তাহাকে ব্যবহার কর। যায় প্রক্কৃত মানুষ- 

ভাবে প্রণোদিত হইয়া । মান্ষেরও আছে পশ্ডর শরীর, স্থৃতরাং 

বাহিরের কর্ম এক হইতে পারে , আসল পার্থকা ভিতরে, নেখানে 

মানুষের আছে অস্তরাতআ্মাব চেতনা, পশুর আছে অজ্ঞান অন্ধকার। 

গীতার সমস্ত বহস্তই এই বথায়-_-অজ্ঞানী আসক্ত হইয়। ষে কর্ম 
করে, জ্ঞানী অনাসক্ত হইয়। সেই কাজই করিতে পারেন। 



হতুক্মান্েেকস জম্স্থা। 

জগৎটা যে বড়ই খাপছাড়া_০৪ ০£ 10175 হইয়া পড়িয়াছে 

--সে বিষয়ে আজকাল বোধ হয় আর দুই মত নাই। কোথাকার 

কি যেন ভাঙ্গিয়!। গিয়া, খিল টিল। হুইয়! পড়িয়াছে, সব গোলম:ল 

এলোমেলো অবস্থায় । মানুষের জীবন কোন দিনই একেণারে 

নির্দোষ ছিল কিন! সন্দেহ, অনেকখানেই হয়ত জোড়াতালি 
চাপাচুপি রফারফি ছিল) তবুও মোটের উপর একট! বেশ দৃঢ় 

বাধন নিবিড় শৃঙ্খলা পাওয়া যাইত। কিন্ত এমন স্পষ্ট বেসুরা 

বেতাল! অবস্থায় মানুষ বোধ হয় এই প্রথম পাঁড়য়াছে। স্থথ সে 

হয়ত কোন দিনই পায় নাই, আজ কিন্তু সে স্বস্তিকে পধ্যন্ত হারাইতে 

বসিক্লাছে । পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব নিকাশ করিয়া 

দেখিয়াছেন যে বর্তমান যুগে অ-ধাতম্থ লোকের (005091010 10100 

.বা। 059:0005 ) সাদা কথায়, পাগলের-_ভীষণ প্রাছুর্ভাব হইয়াছে, 
এমন কোন দিনই ছিল না। শেষ পাগলামীর যুগ গিয়াছে, ইউ- 

রোপে ফরামী বিপ্লবের যুগ। কিন্ত তখন বায়ুদেবতার ক্কপ হুইয়। 

ছিল বিশেষভাবে ফরাসী দেশের উপর--আজকাল সমস্ত জগৎ 

ভরিয়। তাহার ওলট-পালট চলিতেছে । 

১০৪ 



বর্তমানের সমম্ত। 

বল! যাইতে পারে, নৃতন স্থির নৃতন শৃঙ্খলার এই হইতেছে 
পূর্বাভাষ। কিন্তু তাই মনে করিয়াই ত চুপ করিয়। বসিয়। থাকা 
যায় না। গাছ বা পাথর ঝা পন্ড নিশ্চিন্ত হইয়া! থাকিতে পারে? 

কিন্ত মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভবও নয়, উচিতও নয় । মানুষের ধর্ম 

হইতেছে সঙ্ঞানে স্থির কাজে সহায়তা করা--এইটি দে যতখানি 
করিতে পারিবে ততখানিই তাহার সার্থকতা । সুতরাং আমরা! 

দেখিতে চেষ্টা করিব, এই সঙ্কটাবস্থায় কি কর! মানুষের উচিত, কি 

না করিলে হয়ত নৃতন স্মষ্টির নূতন শৃঙ্খলার পরিবর্তে জগতে ঘটিবে 
শুধু প্রলয়, আত্যন্তিক বিনাশ । 

জগতের কলট! বিগড়াইয়া গিয্াছে__এটাকে সারিতে হইবে। 
অনেকে ভাই নন্র দিয়াছেন, নেহাংই কলকজার দিকে,বাধন 
গুলি আটিয়! দাও, পেরেকগুলি কপিয়৷ দাও, ভাঙ্গা! মরিচাধর! 
পুরাঁণ যন্ত্রপূতির পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি বসাও। অর্থাৎ আইন 

কানুন করিয়া, বিধিনিষেধ দিয়া বাহিরের কর্ম প্রতিষ্ঠানগুণিব 

সংস্কার কর, নূতন ব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলিয়া দাও । সুশ্খখলার 

হ্টায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সত। সমিতি কর, কর্তব্যের নিয়মাবলী বাঁধিয়া 

দাও, কার্যের ভাগবাটরা কর, দার ও দার্বর যথাযথ পরিমাণট। 

মাপিয়! জুখিয়! ঠিক করিয়া ফেল। তাই সমাজের মান্থয-জীবনের 
কত রকম ছক শ্রাকিয়া, 9১6০7) তৈয়ার করিয়া যে সনমুখে ধরা! 

হুইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রেসিডেন্ট উইল্সন্ চৌদ্দট সুত্রে 
জগতের দিব্যযুগের চমৎকার একটি প্যান করিয়৷ দিলেন। বোল্- 

শেভিকেরা৷ তাহাদের ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ অনুসারে ভয়ানক 
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জোরে মানুষকে নুতন একট। যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া ঢালাই করিতে 

ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আমাদের 'দেশেও বলা হইতেছে, একটা 

গবর্ণমেপ্ট €ব৷ শাসনযন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারিলেই ভারতবর্ষের 

সকল গোলমাল মকল সমন্তা চুকিয়। যাইবে। 
কিন্ত এ কথাটা বুঝা কি এতই কঠিন, সব নিয়মাঁবলীই যে 

চোখা কাগজের টুকর।--2 50181) 01 091001 ? আহইনকানুনের 

এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ শক্তি নাই, যাহার বলে সে আপনা আপনিই 

কাধো পরিণত হইয়। যাইবে; জোর জবরদস্তি করিলেও ব্যবস্থা 

অনুসারে যে অবস্থা হইবে, হইলেও যে টিকিয়। থাকিবে এমন 

নিশ্য়ত! কিছু মাত্র নাই। লেফাফ। দোরস্ত যতই থাকুক না কেন, 

মানুষের কাজ হইবে তাহার ভিতরটা যেমন সেই অনুসারে, ভিতরের 

প্রয়োজন অনুসারে মানুষ যন্ত্র গড়িয়া লইবে, বাহির হইতে দেওয়া 

কোন যন্ত্র সে ব্যবহার করিতে চাহিবে না, চাহিলেও পারিবে না! । 

ভিতরট। যাহার দস্্য ভাবাপন্ন, সে-মানুষের হাতে সাধুর দণ্ডকমগ্ুলু 
তুলিয়! দিলে কি হইবে? কমগুলুতে সে বিষ গুলিবে, দণ্ড দিয়া 

মাথা ফাটাইবে। 

জগৎট?, মানুষের জীবনট। দুঃস্থ পীড়িত। সুতরাং প্রতিকার 

চাই জগতের কর্ম প্রতিষ্ঠানে নয়, বাহিরের জীবনে নয়, প্রতিকার 

চাই মানুষের নিজের অন্তরে । মানুষকে ভিতরে ভিতরে শুদ্ধি ও 

্বাস্থ। পাইতে হইবে, তবেই বাহিরে শুদ্ধি ও স্বাস্থ্য দেখ। দিবে। 

তাই অনেক মহাপুরুষ কবি শিল্পী বলিতেছেন, মনটাকে আগে 

ব্দণাও- _মনে। পৃববঙ্গম। ধন্ম-_সকল ধর্মের আগে আগে চলিয়াছে 
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মন, মনের গড়ন যেমন ধর্মেরও গড়ন তেষনি হইয়া উঠে। কর্মের 

পরিবর্তনের আগে চাই ভাবের পরিবর্তন, ভাবের পরিবর্তনের 

অবস্তাস্তাবী ফল হইতেছে কর্মের পরিবর্তন--মনের, ভাবের পরি- 

বর্তনের পরে কর্মের পরিবর্তন সহজ, পূর্বে একেবারে অসাধ্য । 

এখন, এই মনের বা! ভাবের পরিবর্তনের অর্থ কি? মানুষের 

ধারণ| হইবে অন্ত রকমের, তাহার চিন্তা চলিবে নূতন আ্োতে। 

মানুষ কেবল নিজের কথ! ভাবিবে না, ভাবিবে দেশের দশের কথা $ 

মানুষ কেবল স্বার্থ দেখিবে না, লাভ দেোথবে না, দেখিবে পরাথ, 

দেখিবে কল্যাণ; মানুষ খুঁজিবে আদর্শ, উচ্চতর উদারতর 

সত্য। মানুষের চিন্তাঁজগতে পরিবর্তন চাই, তাহার বুদ্ধি নির্মল 

হইবে, সেখানে ফুটিয়। উঠিবে স্থুলজগতের পাশব প্রক্কতির ছায়! নর, 
পরন্ত একট! সুম্ত্গতের একট। দিব্য প্রকৃতির আলো। ঠিক 

কথা, কিন্তু ইহাকেই যথেষ্ট বিবেচন। করিলে বিষম ভুল হইবে । এই 

ভুল আমর! পদ্দে পদে করিয়াছি ও কৰিতেছি--ইহার সংশোধন 

চাই। 

আধুনিক যুগে জর্মণ দেশে চিন্তাশক্তির যেমন পারচয় পাইন়্াছি, 
আদর্শের প্রাহূর্ভাব সেখানে যেমন হইয়াছে, এমন কোথাও আর 

হয় নাই। সারা ইউরোপ ত তাহার শিক্ষারীক্ষায় মুগ্ধ হইয়া 

গিয়াছিল--কিন্ত এই ইউরোপেই আবার যুদ্ধের সময় জম্মণীর 
মূর্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়। পড়িয়াছিল। মনের পরিবর্তনে চিত্তের 

পরিবর্তন হয় না, চিত্তের উপর একটা ভাস! ভাস জলুস দিয়! যাইতে 
পারে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চাপে তাহা উপিয়া যায়, শ্বভাবের স্বরূপ 
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তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। চিত্তের সংস্কারের বিরুদ্ধে মনের 

ভাব বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে না, বরং সাক্ষাতে না হউক 

লুকাইয়। মন চিত্তের ধার! অন্ুসারেই চলে, রকম ফের (দিয়! চিত্তেরই 

খোরাক জুটাইতে থাকে । 1[170911206021550এরা) ধর্ম প্রচারকের। 

এই কর্ণাটায় তেমন আমল দেন নাই ঝলয়াই তীাহার। মানুষের 

প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করেন নাই। 

বুদ্ধির বিক্াতি তত দোষের নয়, যত দোষের হইতেছে চিত্তের 

বিরু'ত। বৃদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই 

সাথে বিশেষ ভাবে শুক করিতে হইবে চিত্তরকে । অর্থাৎ আদশকে, 

সত্যকে, মর্গলকে শুধু বুঝিলে চলিবে নাস্বীকার করিলে চলিবে না; 
তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহাতে অনুরস্ত হইতে হইবে-_ 

তাহাকে হৃদরঙ্ম করিতে হইবে। প্রেমের রূসে সত্যকে যতদিন 

আতপিপ্ত করা হয় নাই, আনন্দে যতদিন আদর্শ সজীব সবুজ 

হইয়া উঠে নাই, ততদিন সে সত্য সে আদর্শ সুন্দর হয় নাই 

স্বভাবের মুখ ফিরাইতে পারে নাই, জীবন-গতির মধ্যে নূতন টান 

রাইতে পারে নাই। বঝিয়াছি যাহা তাহাকে ভালবাসিতে হইবে 

মস্তিষ্কে যাহা নীর, চিত্তে তাহাকে সরস কিয় ধরিতে হইবে -- 

নতুবা তাহা কার্যোপযোগী হইবে না, নতুবা পরিশেষে দেখিব-__ 
আমি কেবলি পন করেছি বপন 

বাতাসে! 

এখানেও তবু শেষ নয়। মনের ভাব প্রথমে দরকার, তার 

পর মনের ভাবকে চিত্তের ভাবুকতায় পরিণত করিতে হইবে, তবুও 
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কিন্ত সত্য স্থির জাগ্রত নিরেট অটুট হইয়া দেখা দেয় না। 
আমাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে হুইবে-_চিত্তের পরে প্রাণে 

অথবা ঠিক করিয়া! বলিতে গেলে শরীর-ঘেষ! প্রাণের স্তরে 
পৌছিতে হইবে। জগতে কত আন্দোলন কত 10095912791) 

হইয়াছে__ধর্মের আন্দোলন সমাজের আন্দোলন; কিন্তু কিছুই 
ত তেমন স্থামী হয় নাই। মনের ভাব ব! চিস্তামাত্র লইয়। নয়, 

চিত্তের (ও প্রাণের উপরের স্তরের ' আবেগ লইয়াই তকত মহান্ 
আদর্শ জগতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনট। একেবারে 

বিফল হয় নাই, প্রত্যেকেই কিছু-না.কিছু নবজীবনের পলিমাটি 

ফেলিয়া গিয়াছে, সত্য কথা। বিস্ত গ্রয়াসের তুলনায় ফল, আশার 

তুলপায় লাভ, উচ্ছাসের তুলনায় বস্ত কতটুকু পাওয়া গিয়াছে ? 

লোকে যে জগতের মানব জীবনের ভিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধালু হইতে 

পারে না, আস্তিক হইতে পারে ন1, তাহার কারণই এইখানে । 

ব্স্তৃতঃ জগতে শেষ পর্য্স্ত টিকিয়া থাকে কোন্ শক্তি, পরিণামে 

কাহার জয় অবধারিত? প্ররুতিং যান্তিভূতানি-- এই প্রকৃতির 

অন্য নাম প্রাণের ধন্ম। চিত্ত হইন্ছে সাধারণ ভাগার। সকল 

জিনিষের বীজ সেখানে, সকল জিনিষের রস সেখানে । কিন্তু 

জিনিষ যে বিশেষ রূপ পাইহেছে, যে নিয়মে গড়িয়া উঠিতেছে 

চলিতেছে, যে ভঙ্গীতে কার্যে ফলিত হইতেছে তাহ! সব দিতেছে 

প্রাণের শক্তি হতান্তৈব সর্ধে রূপমামেতি ত এ৩সৈব সর্কে 

রূপমভবম্। চিত্ত রঙ. দিতে পাবে কিন্তু আকার দিতেছে প্রাণ। 

চিত্তের সংস্কারের কথ পুর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু এই সংস্কারের মূলে 
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রহিয়াছে যে আদি মৌলিকশক্তি তাহ। প্রাণের শক্তি । সত্যকে 

বুঝিবার সত্যকে ভালবাসিবার আগে সত্যকে পাওয়া চাই। কোথায় 
সত্য? মানুষের কাছে নিবিড়তম নিকটতম স্ভ্যতম সত্য হইতেছে 
প্রাণের সত্য ৷ প্রাণের প্রকৃতির যে প্রতিমা! তাহার উপর মানুষ 

অনুরক্ত, মানুষ তাহাকেই ভাল বুঝে, কার্য অন্ততঃ তাহাকেই 

ফলাইয়া চলে । 

প্রাণান্ধ।৷ এষ উদ্দেতি প্রাণেহ অস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম 

স এবাছ স উশ্ব ইতি। 

ইউরোপীয় চিন্তা জগতেও আজকাল এই প্রাণের কথাটাই 

খুব বড় হইস্না দেখা দিয়াছে। তর্কবুদ্ধির বন্ধ্যাত্ব, ভাবালুতার 

পঙ্গুত্ব দেখিয়। সেখানকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন 
আসল সত্য হইতেছে 1] 01800এর সত্য, [17910 

10101001001 19৬5--ত্ৃপ্ট্িব মধ্য বিবর্তন, মানুষের মধ্যে রূপান্তর 

চলিতেছে এই প্রাণের ধর্মকে ধরিয়া, বিরিয়।। এই ধর্ম অটুট 
অব্যর্থ, ইহাকে কাটাইয়! চলিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ মানুষের 

স্বভাব গাড়িয়৷ উঠিয়াছে ইহারই নিম্নম অনুসারে । মানুষের 
হৃদয়, মানুষের মনু এই বস্তটিরই ফুল লতা পাতা, এখানে যে সব 

' প্রেরণা! আছে তাহাদ্দেরই সার্থকতার বহু বিচিত্র উপায়) এই 
সত্যটির সহিত মনের হৃদয়ের যে কল্পনার যে অন্ুরাগের যত সঙ্গতি 

তাহারাই তত শাক্তমান, তত ফলপ্রন্থ আর যে সব জিনিষ ইহার 

সম্পর্ক বিরহিত বা ইহার পরিপন্থী তাহারা! টিকিয্া। থাকিতে পারে 
না। মানুষের স্থল শরীরটিও এই প্রাণেরই বাহন, প্রাণের ধর্শের 
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ফল বা পরিণতি, জাগ্রত মূর্তি মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের 
প্রতিষ্ঠানাদিও গড়িয়। উঠিয়াছে সেই প্রাণেরই ধর্ম অনুসারে 
মানুষের যে মৌলিক প্রক্কৃতি তাহারই চরিতার্থতার জন্য । সমাজ 

যে একট! বিশেষ রূপে বাঁধা পড়িয়াছে, মানুষ যে একট। বিশেষ 

ধরণে জীবন নির্বাহ করিতেছে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ব্যক্তিতে 

ন্যক্তিতে যে একটা বিশেষ প্রণালীতে আদান প্রদান চলিতেছে-_ 

এ সমন্তই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে মানুষের, প্রকৃতির প্রাণ শক্তির 

প্রয়োজন বা দাবি অনুসারে । 

স্থতরাং পৃথিবীতে স্বর্গ বানাব, সমাজকে নন্দনে আর মানুষকে 

নন্দনে পারিজাতে পরিণত করিব অথবা এই রকম আরও যে 

কত কত 9(০]7)% বা! স্বপ্নের রাজ্য মানুষের মনে ও চিত্তে খেলিয়! 

উঠিতেছে তাহা সত্য হইতে পারে, বাস্তব হইতে পারে একমাত্র 
তখনই যখন মানুষের প্রাণে তদন্থুযায়ী রূপান্তর ঘটিয়াছে বা 
ঘটাইতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভব? 

সমস্তার ব্যাসকৃট প্রাণের রূপান্তর । কারণ, সকল রূপান্তরের, 

বিশেষতঃ স্থুল বাস্তব ভৌতিক রূপান্তরের, কেন্দ্র হইতেছে এই 

প্রাণশক্তি । প্রাণে একরকম গ্রন্থী পড়িয়াছে, তাই জগতের 

সমাজের মানুষের চেহারা এই রকম হইয়াছে; চেহারা আর- 
একরকম করিতে হুইলে এই গ্রন্থী খুলিয়া আর রকম গ্রন্থী দিতে 

হইবে। কিন্ত প্রাণের ত যথা ইচ্ছ! রূপ দেওয়া যাইতে পারে না, 

যেমনটি ভাল লাগে যেমনটি পছন্দ হয় তেমন করিয়। প্রাণকে 

চালাই করিতে পারি না_ প্রাণ যে চলিয়াছে নিজের তোড়ে নিজের 
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জোরে$ হ দিন হয়ত তাহাকে এখানে ওখানে বাধ! দিয়া রাখিতে 

পারি, খাল কাটিম। এদিক ওদিক করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ভর! 

বর্যার কার্তিনাশার মত সে একদিন সব ভাঙ্য়! চুরিয়া একাকার 

করিয়া আপন পথ করিক্ন। লইয়া চলিবে, তাহার ত কোন সন্দেহই 

নাই! 

তাই ত অনেক মহাপুরুষ ব:লয়৷ গিয়্াছেন, অনেক ধর্মও 

শিক্ষ। দিয়াছে, জগতের সমস্ত মানুষের বা সমাজের পরিবর্তন 

সম্ভব নয়, ইহজগণন্ছের নিম অন্ুসাবেই ইহজগৎ চিরকাল চলিবে। 

মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে ব্যক্তিগত মুক্তি অর্থাৎ নিয্নম 

বদলানের চেষ্টা নয়, নিয়মের অতীত হইয়া চলিয়। বাঁওয়া । বছর, 

রূপের, সম্বন্ধের খেলা যেখানে সেখানেই হইয়াছে প্রাণের, মায়ার, 
অগিদ্ভার প্রতিষ্ঠী--এ সকলের শেষ প্রকান্তিক নিবৃত্তি যেখানে 
সেই শান্ত এক অদ্বৈত সত্তাস্্ নির্বাণ লাভ করাই মানুষের বিদ্যা 

দিদ্ধি, পরম পুরুযার্থ। জগৎকে স্বর্গ বানান যায় না, যদি চাও 

স্বর্গে উঠিয়া! যাইতে পার। 

ইহাই যদ্দি সত্য হয়, তবে অব্য কোন উপায় নাই। রে 
আশার কথাও আছে। মানুষের মনে 'চত্তে যে সব সোণার সপ্ন 
ফলিয়া উঠে, যুগে যুগে উঠিতেছে ও মানুষ বার বার বিফল হইয়াও 

চেষ্টা করিতেছে তাহাকে বাস্তব করিয়। তুলিতে প্রাণের মধ্যে 

দি ইহার কোনই শিকড় ন! থাকিবে, তবে ভাহা আদৌ গজাইয়! 
উঠে কেন? মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা এ অসম্ভবের 

জন্যই ক্রমাগত চলিতে চাহিতেছে কেন? গুধু তাইনয়, এমন 
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বর্তমানের সমস্ত 

মহ।পুরুষও অনেক আছেন ধাহাদের কণ্ঠে শুনিতে পাই সতের 

অটুট বারতা-_ 

বেদা২মেতৎ পুরুষং আদিত্যবণং তমসঃ পরস্তাৎ 

ধাহারা আপন সত্যদৃষ্টি সত্যস্থষ্টির উপর ভর করিয়া, নির্ভয়ে 
বলিতে পারিয়াছেন যে প্রাণের তামসরূপের পশ্চাতে আছে একট! 

দিব্য্প, এই তামসরূপকে সরাইয়। বাস্তব জীবনে সেই 

দিব্যরূপকে ফলাইয়। ধর যায়; প্রাণের রূপান্তর ছঃসাধা-_ ক্ষুরস্ত 

ধারাইব নিশিতা ছুরত্যয়া- হইলেও, একান্ত অসাধ্য 

নয়। 

প্রাণের রূপান্তর অসম্ভব বোধ হইয়াছে এইভন্ত যে প্রাণকে 

ঢালাই করিতে চে করিয়াছি মনের ও চিত্ত বেগের ধারায়, 

বুদ্ধিব ও নীতির নিয়ম প্রাণের উপর চাপাইঙে টাহিয়া!ছ। 

কিন্তু আধারের, অন্তঃকরণের, এ পারের সকল স্তরের 

কেন্দ্র হইতেছে প্রাণশক্তি) এপাবের কোন শক্তিই প্রাণ- 

শক্তির উপর প্রভূত্ব করিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, 

নৈতিক বৃত্তিকে, ভাবুকতার বৃত্তিকে সমস্তই প্রাণময় পুরুষের 
ঈশ্বরত্ব আজ না| হউক কাল স্বীকার করিতে হুইবে - আজও 

ক্বীকার করিতেছে তবে গৌণভাবে, ভিন্ন রকষে। প্রাণময় 

পুরুষের প্রভু কে, ঈশ্বর কে? কাহান্র নিকট এই অসুর আত্ম- 

বলিদান করিতে পারে? এমন কোন ধর্ম আছে কি না, যাহার 

নিকট প্রাণের ধর্ম হার মানে-_-এজন্ত নয় ষে সেখানে প্রাণ 

১১৩ 



রাজের পথে 

বলিয়। কোন পদার্থ থাকে না, কিন্তু এইজন্য যে প্রাণ সেখানে 

পায় গভ্ীরতর প্রাণ, (প্রাণের ধন্ম গেখানে জারও একটা উদারত্র 

ধন্মে রূপান্তরিত হইর! যাক ? 

এক দিকে নিশ্চল ভেদাভেদ রহিত সত্তা_-একং সৎ__অক্ষর 

ব্রহ্ম, ও আরএক দিকে এই চঞ্চল ভেদাত্বক প্রাপমক় জগৎ। 

এই উভয়ের মাঝখানে আছে একটা সতোর, শু সত্যের বা সৎএর 

প্রতিষ্ঠান নয়, সত্যের ও খতের অর্থৎ সতাধর্মের, চিন্ময় শক্তির 

বৃহৎ লোক-_ ইহার নাম উপনিষদে দেওয়। হইয়াছে বিজ্ঞ'নময় 

লোক; এখানেই আছে ধন্মের স্বরূপ, কর্মের প্রকৃত বিধান, 

প্রকৃতির বিশুদ্ধ মুভি। প্রাণময়পুরুষ দনোময় ও অন্ময় 

পুরুষকে লইয়া এই বিজ্ঞানময় পুরুষেরই একটা বির স্বভাব 

ফলাইতেছে ; প্রাণময় পুরুষ নিজের ধর্ম অনুসারে চলিতেছে, 

অভ্তানের বশে আপন অন্তরধ্যামী বিজ্ঞানময় পুরুষকে অগ্রাহ্থ করিব) 
অন্বীকার কাঁরয়াই যেন চলিতেছে, কিন্তু তবুও প্রভুর শক্তি সে 

অহরহ অনুভব করিতেছে । উপরের, ওপরের এই যে সভা 

ধন্ম তাহা প্রাণে পুর্ণ প্রকটিত হইতে পারে, প্রাণ যদি শান্ত হইয়া 

তাহাকে আঙিতে পথ দেয়, তাহার ভঙ্গী অনুসারে চলিবার প্রণতি 

তাহার থাকে । এই অধ্যাত্ম-পুরুষের 'চম্ম় তপোময় ধর্মই 
একমাত্র প্রাণের ধন্মকে পরিবর্তিত রুপান্তরিত করিতে পারে, 

মান্গযের মনকে চিত্তকে দেহকে একট! নৃতন কাঠাম দিতে পারে, 

স্বতাবের ভাব পরিবর্তন করিয়!। সমা:জর মুর্তিও অন্য রকম করিয়। 

দিতে পারে। সমাজের স্থায়ী পরিবর্তন, এই এক রূপাস্তুর ছাড় 
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আর কোন পথে সম্ভব নহে। প্রাণকে আর কোন শক্তি দিয়! 

গড়িতে বা চালাহতে পারা যায় না । 

আজ বে সন্ুষা সমাজে বিশৃঙ্খল। দেখ। দিয়াছে, মানুষের প্রাণে 

মনে চিত্তে দেভে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়! 

উঠিয়াছে, তাহার কারণ আমরা! নির্দেশ করিতে চাই ত্র উপরের 

লোক হইতে অধ্যাজ-ধন্ম্বের অবতরণের চাপ। মানুষের সনন্যা 

আজ তাই ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার, ধারণ করবার সাধন! 
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